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Választások 2014
2014. október 12-e egyben a 2010. október 3-án
kezdődött önkormányzati választási ciklus zárónapja, ugyanakkor egy új, immáron már öt
évre szóló szakasz első napja. Ezen a napon,
Balatonakarattyán az ott élő polgárok kezdeményezésének köszönhetően új községi önkormányzat is létrejött, és ezzel már 3178-ra nőtt
a települési önkormányzatok száma Magyarországon. Üdvözöljük az önkormányzatok közösségében Balatonakarattyát és reméljük, hogy
különösebb vita nélkül történik, majd az elválás Balatonkenesétől.
A jelöltállítás lezárultával 760 településen verseny nélkül eldőlt, hogy ki áll az adott közösség
élén 2019-ig, mivel csak egyetlen polgármesterjelölt indult. Így a települések 23 százalékában,
többnyire a korábbi településvezetőnek azzal
szavaztak bizalmat az ott élők, hogy nem állítottak kihívót velük szemben. Mint mindenben,
így e tekintetben is sokféle az ország, ugyanis míg Békés megyében a településeknek csak
12 százalékában maradt el a verseny, addig Vas
megyében ez az arány már 40 százalék.
Az ez évi általános önkormányzati választáson jelölt, illetve kellő számú jelölt hiányában
hét helyen – a tolnai Aparhanton és Udvariban,
a vasi Daraboshegyen és Tanakajdon, a Veszprém megyei Nemesvitán, a Zala megyei Valkonyán, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Répáshután – elmaradt a polgármester-választás. Időközi választáson kell majd megválasztani
öt településen a képviselő-testületet is, mivel a
baranyai Kishajmáson és a vasi Tanakajdon jelölt hiányában elmaradt a választás, a Baranya
megyei Kisbudméren és a Vas megyei Bozzain
és Mesterházán a választás eredménytelen lett,
egy-egy mandátum betöltetlen maradt. Ugyancsak helyi időközi választáson döntenek majd
hét településen a választáson kialakult polgár-

mesterjelöltek közötti szavazategyenlőség miatt
a Baranya megyei Tengeriben, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Fancsalban és Mezőnyárádon, a Nógrád megyei Alsótoldon, a Somogy
megyei Mikén és Szorosadon, valamint a Zala
megyei Lispeszentadorjánban.
A 3177 polgármesteri helyre több mint 8 ezren jelöltették magukat, míg a mintegy 17 ezres önkormányzati képviselői tisztségre több
mint 51 ezren jelentkeztek. A választópolgárok
részvételi aktivitása – elmaradt a négy évvel
korábbihoz képest – országos átlagban 44,29
százalék volt.
Természetesen lapzártakor nincs kellő idő
a választási eredmények részletes értékelésére. A gyors áttekintés alapján viszont megállapítható, hogy a hét országos önkormányzati
szövetség vezetői közül tovább folytatja Szentkirályon a polgármesterséget Szabó Gellért, az
MFSZ elnöke és Wekler Ferenc, a KÖSZ elnöke,
Mecseknádasdon, akikkel szemben nem volt
másik polgármesterjelölt. Két jelölt közül Sütő
László, a KÖOÉSZ megbízott elnöke nyert Marcaliban, három jelölttel szemben tudott ismételten győzni Gémesi György, a MÖSZ elnöke,
Gödöllőn, és Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke,
Tabon. Gratulálunk a szövetségelnök polgármestereknek! Nem lesz már önkormányzati
szövetségi elnök Kósa Lajos, az MJVSZ korábbi elnöke, aki nem indult újból a debreceni polgármesteri székért, hasonlóan Szűcs Lajoshoz,
a MÖOSZ korábbi elnökéhez, aki szintén – az
újból előírt összeférhetetlenség miatt – az önkormányzati vezetői tisztség helyett az országgyűlési képviselőséget választotta.
Köszönet az eddigi polgármestereknek és
gratulálunk a győzteseknek!
Zongor Gábor, TÖOSZ-főtitkár
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Aktuális

Cikluszáró TÖOSZ elnökségi ülés
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A szövetség 2010-2014 közötti választási időszak utolsó elnökségi ülése elismerések átadásával és munkával telt
el. Elsőként – a 2014. június 12-i küldöttgyűlés ünnepi szakaszának „folytatásaként” – Schmidt Jenő elnök átadta a TÖOSZ aranygyűrű kitüntetést
Kisari Zoltánnak, Ostoros község polgármesterének, az elnökség tagjának,
a szövetség Heves megyei tagozatvezetőjének sikeres településvezetőként
az önkormányzatok érdekében több
évtizeden át végzett következetes és
eredményes munkájáért.

Az elnökség meghallgatta és elfogadta
Schmidt Jenő elnök tájékoztatóját az elmúlt
időszak önkormányzatokat, valamint a szövetséget érintő fontosabb kérdéseiről. Az elnök részletesen kitért azokra az államtitkári
megbeszélésekre, amelyeket a nyár folyamán
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folytatott, így a Miniszterelnökségen az európai uniós fejlesztésekért felelős Vitályos Eszterrel, az Emberi Erőforrások Minisztériumában Rétvári Bence parlamenti államtitkárral
és az egészségügyért felelős Zombor Gáborral,
valamint a Belügyminisztériumban Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkárral.
Schmidt Jenő tájékoztatta az elnökséget,
hogy szeptember elsején ülésezett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa is, ahol a TÖOSZ vezetői több, az önkormányzatokat érintő fontos, aktuális problémát
vetettek fel. Tisztázódott a polgármesteri
végkielégítés és a közszolgálati járadék igénybevételének ügye is.
A szövetség vezetőtestülete meghallgatta Zongor Gábor főtitkár, projektvezető és
Krausz Veronika projektmenedzser helyzetértékelését a MANORKA projektről, amely
az önkormányzati kapacitásépítést szolgálja
norvég–magyar együttműködéssel. A TÖOSZ elnöksége aggodalmát fejezte ki a pénzügyi háttér körül kialakult helyzet miatt, és
szorgalmazta, hogy mindent meg kell tenni a projekt biztonságos finanszírozása érdekében. Egyben elhatározta, hogy az október 12-i választásokat követő első ülésén a
kérdésre visszatér, és a helyzet megnyugtató rendezése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
A TÖOSZ elnöksége együttműködési megállapodást kötött a Drábik János Alapítván�nyal (DJA) a helyi munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés érdekében, egyben támogatva
a DJA küldetését segítő 100 ezer munkahely
programot.

www.toosz.hu

Az elnökség egyetértett az Országos Polgárőr Szövetséggel kötött megállapodás alapján megfogalmazott felhívással, amely a helyi polgárőr szervezetek és önkormányzatok
közötti együttműködés további erősítésére irányul.
A TÖOSZ elnöksége kezdeményezte Czunyiné Bertalan Juditnál, az EMMI köznevelésért felelős államtitkáránál: hogy az
óvodavezetők önkormányzati képviselői ös�szeférhetetlensége ügyében változtassák meg
a törvényi szabályozást, lehetővé téve, hogy
az iskolaigazgatókhoz hasonlóan az óvodavezetők is vállalhassanak helyi önkormányzati képviselői szerepet.
A hagyományoknak megfelelően az elnökség szeptemberi ülésén döntött a Köllner
Ferenc-emlékdíj 2014. évi adományozásáról.
A felterjesztők által javasolt tíz elismerésre
érdemes munkát végző településvezető közül a testület átfogó vitát követően, szavazással Hokstok Imre, Győrsövényház község
és Kerekes Miklós, Ajak város polgármesterének ítélte oda a szövetség alapító főtitkáráról elnevezett jelentős díjat. (A díjat a Belügyminisztériumban, a Helyi Önkormányzatok
Napja ünnepségen adták át.)
Végezetül Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
köszönetét és elismerését fejezte ki minden
elnökségi tagnak, tanácsnoknak, felügyelő bizottsági tisztségviselőnek az elmúlt ciklusban
végzett munkájáért. Mindazon polgármestereknek, akik befejezik a településvezetői munkát, további tevékenységükhöz jó egészséget,
míg az ismételten indulóknak választási sikereket kívánt a szövetség elnöke.

Aktuális

Helyi Önkormányzatok Napja a huszonnegyedik évfordulón
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az Országgyűlés az 57/2000. (VI. 16.) OGY határozatával a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tízedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. Az Országgyűlés határozatában felhívta az önkormányzatokat, az érdekképviseleti, szakmai szervezeteket, és
felkérte a polgárokat, hogy a 10. évfordulón, illetve ettől kezdődően ezen az emléknapon közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményéről.
Az elmúlt tizennégy esztendőben – 2006-ot
kivéve – minden évben megszervezte az
önkormányzatokért felelős minisztérium a
megemlékezést, többnyire az önkormányzati
szövetségekkel közösen, olykor pedig az önkormányzati szövetségek maguk rendezték
meg az ünnepséget.
Idén a Belügyminisztérium Márvány aulájában tartották meg a Helyi Önkormányzatok
Napja központi ünnepségét. A rendezvényre
meghívást kaptak az országos önkormányzati szövetségek vezetői, a megyei kormánymegbízottak, a Belügyminisztérium vezető
munkatársai, valamint a közfoglalkoztatási programok megvalósításában jó gyakorlatokat megvalósító sikeres polgármesterek.
Saját közfoglalkoztatási jó példáját ezen a fórumon be is mutatta Polics József, Komló, valamint Palya István Kálmán, Jászkarajenő
polgármestere.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára ünnepi beszédében
felidézte: 1990 varázslatos év volt a magyar
történelemben, sokan gondolták akkor, hogy
Magyarországon végbemegy a rendszerváltozás, a jogi-társadalmi átalakulás, elindul a
fejlődés, és az ország ismét csatlakozhat ahhoz a közösséghez, amelynek valójában mindig is a tagja volt. Azt remélték, hogy az emberek, a kisebb közösségek, a települések és

az ország gazdasági helyzete javul, igazi jóléti társadalom jön létre, és „a gyorsan kivívott szabadságot gyors gazdasági növekedés
követi majd” – fogalmazott.
Az 1990-ben megalakult parlament az első
döntései között létrehozta az önkormányzati rendszert, abban a reményben, hogy az önkormányzatok képesek lesznek a feladataikat
megfelelően ellátni, virágzó települések, helyi
közösségek lesznek az országban.
Pogácsás Tibor úgy vélte, 24 év után az látszik, hogy a szabadság kivívása, a jogi átalakulás talán könnyebb volt, mint gondolták, de a
gazdasági átalakulás nem. Az önkormányzati
rendszer új lehetőségeket teremtett, de kihívásokat is jelentett a településeknek. 1990-ben
azt remélték, a helyi közösségek gyorsan gazdagodnak majd, de ehelyett egyre nehezebb
körülmények között kellett gazdálkodniuk
az önkormányzatoknak. Az Állami Számvevőszék évről évre jelezte a kormánynak: nem
tartható az a helyzet, hogy az önkormányzatok feladatai és az állami támogatás nincs
összhangban. Ezért aztán az önkormányzatoknak a vagyonuk értékesítésével, hitelekkel
kellett előteremteniük azt a forrást, amelyet
az államtól nem kaptak meg.
Az államtitkár úgy látja, 2010-re tarthatatlanná vált a települések helyzete, ellehetetlenült a további fejlődésük, ezért az állam
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átvállalta az adósságukat, és azt várja az önkormányzatoktól, hogy felelős gazdálkodás
mellett olyan fejlesztési stratégiát hajtsanak
végre, amely lehetővé teszi, hogy a lakosaikat
megtartsák, beinduljon a helyi gazdaság, és
fellendülést hozzon a településeken.
Pogácsás Tibor államtitkár a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából miniszteri díjat adott át Szalay Ferencnek, Szolnok megyei jogú város polgármesterének a városért
végzett kimagasló tevékenységéért, továbbá
szakmai tevékenységéért elismerésben részesítette Orbán Istvánt, a Sümegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét.
Az ünnepségen Schmidt Jenő elnök és Zongor Gábor főtitkár átadta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksége által – sikeres önkormányzati vezetői
tevékenysége, a TÖOSZ szerepének, súlyának
és rangjának erősítése, valamint az önkormányzatiság érdekében folyamatosan végzett
következetes tevékenysége elismeréseként
– adományozott Köllner Ferenc-emlékdíjat Hokstok Imrének, Győrsövényház község
polgármesterének, a szövetség Győr-Moson-Sopron megyei tagozata vezetőjének, az
elnökség tagjának valamint Kerekes Miklósnak, Ajak város polgármesterének, a TÖOSZ
társelnökének, a szövetség Szabolcs-SzatmárBereg megyei tagozta vezetőjének.
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Interjú

Egységes erővel és akarattal…
Az interjút Sütő Lászlóval, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége alelnökével,
Marcali polgármesterével Kolin Péter készítette
merülnek fel. Már a tűzoltóság államosítását
is nehezen éltük meg, főleg hogy a vagyont
térítésmentesen vették el, de a mindennapi
működésben is érezzük az államosítás hátrányait. Erre nagyon jó példa volt a mostani óriási esőzések utáni belvízvédekezés. Az oktatási intézmények működtetését a kisvárosok
többsége megtartotta, de sajnos ennek finanszírozásához támogatást nem kapnak, holott
a gyermekek jelentős része nem a város lakója. Az étkeztetésnél, a működtetés költségeinél mégis a kisváros költségvetése jelenik
meg teherviselőként, pedig az igénybe vevő
gyermekek egynegyede, egyharmada olyan
településekről jár be, ahol az ellátás feladata a KLIK-é lenne, a költségek viselése pedig
a központi költségvetésé. Hasonló tendenciák jelennek meg az orvosi ügyelet és a szociális ellátás területén is. Úgy vélem, ez rövid
távon sem tartható fenn, hisz a városok teherviselő képessége is véges.

– A szövetség által képviselt kisvárosok milyen problémákkal szembesülnek manapság?
Hogyan látja Ön, melyek a főbb kihívások?
– Az önkormányzatok megváltozott feladat- és hatásköre jelentősen befolyásolta a
kisvárosok működését. Míg a hatósági területen ez döntő többségében zökkenőmentesen
bonyolódott le, addig az oktatás és egészségügy területén jelentős problémák merültek és
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– Mennyire aktívak a magyar kisvárosok
nemzetközi téren?
– Az 1990. évet követően, az akkor minimális testvérvárosi kapcsolatok pillanatok alatt
megsokszorozódtak. A kapcsolatfelvétel elsősorban a történelmi Magyarország területén található városokkal, valamint német településekkel volt jelentős. Több olyan példát
is tudunk, ahol a hagyományos, mindenkire
jellemző kulturális és sport terület mellett
gazdasági befektetői szándékok is megjelentek, elsősorban Németországból, Ausztriából.
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A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) ezt igyekezett elősegíteni, így a TÖOSZ-szal együtt Magyarországról alapító tagja lett az Európai Városok
Szövetségének, és közösen rendezhettük meg
annak első, nem Nyugat-Európában tartott
éves közgyűlését.
– Milyen fejlesztési lehetőségeket lát a kisvárosok számára a közeljövőben? Mennyire
sikerült az uniós források tervezésébe bekapcsolódni a kisvárosoknak?
– A 2007–2013-as európai költségvetési
ciklusban, de már azt megelőzően, az előcsatlakozási alapokból is súlyuknak megfelelően részesültek a kisvárosok, és szinte
kivétel nélkül fontos infrastrukturális, gazdasági településképet javító fejlesztéseket
tudtak megvalósítani. A jelenleg folyó tervezési időszakban – az előkészítés első fázisától kezdve – a kisvárosok aktív szerepet
játszanak a projektgyűjtésben, valamint a Területi Operatív Program fejlesztési irányainak kialakításában. Fontos elemnek tartom,
hogy a TOP keretében járási szintű tervezés
is megvalósult, mert ez lényegesen aktívabbá teheti a kisvárosokban ez iránt érdeklődőket. Meg kell azonban jegyezni, hogy míg
az egypólusú területeken – vagyis ahol a járásban csak egy város található – ez egyszerűen megvalósulhat, addig a több várost felvonultató járásoknál komoly érdeksérelmek
is keletkezhetnek. Tehát a legfontosabb feladat a gondos előkészítés és tervezés.

Interjú
– A magyar országos önkormányzati szövetségek számos formában próbáltak együttműködni közel 25 éves történelmük folyamán.
Ön, aki ezt polgármesterként végigkísérhette
– hiszen Ön is rendszerváltó városvezető –,
mit gondol, milyen módon és formában lehetne hatékonyabbá és jobbá tenni a szövetségek
közös fellépését, munkáját?
– 1990–1991-ben én is azok közé tartoztam, akik a több önkormányzati szövetség
létrehozása mellett kardoskodtak, bár akkor ezt úgy gondoltuk, hogy településtípusonként – beleértve a megyéket is – legfeljebb négy szövetség jön létre. Önkritikusan
kell megállapítani, hogy már a kezdetektől a
szövetségek kijátszhatóak voltak egymás ellen, és a regnáló kormányzat mindig talált néhány olyan észrevételt valamely szövetség részéről, ami a költségvetési tárgyalásokon jól
felhasználható volt a többiek véleményének
gyengítésére. Azt hiszem, mára megérett az
idő arra, hogy egységes szövetség jöjjön létre, azon belül természetesen településtípusonként önálló tagozatok működhetnének.
A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják,

Marcali, Idősek Otthona

hogy csak a belső viták után letisztult, egységes véleménnyel, erővel, akarattal lehet az
önkormányzati közösség partnere a mindenkori kormányzatnak.
– A MANORKA projektben három önkormányzati szövetség fog össze, ebből az Ön által vezetett Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége a norvég önkormányzatok
legégetőbb problémákkal küzdő területét, az
idősellátásról szóló tapasztalatcserét vezeti.
A magyar önkormányzatok milyen kihívásokkal szembesülnek az idősgondozásban?
– A kisvárosokat az elmúlt tíz évben érintette az a jelenség, amely a nagyobb településeken már régebb óta megfigyelhető volt,
és csak idő kérdése, hogy: mikor jelenik meg
a falvakban, nevezetesen, hogy mind többen
maradnak időskorukra egyedül, és a szomszédokkal, utcabeliekkel való szolidaritás is
csökken. Ezért az elmúlt években a kisvárosokban megsokszorozódott a házi segítségnyújtással foglalkozók száma, jelentős
mértékben nőtt a nappali idősek klubjainak
kihasználtsága, valamint az étkezést igény-

bevevők aránya. A rendelkezésre álló bentlakásos otthonok kapacitása – elsősorban az
önkormányzati fenntartásban lévőké – nem
elégséges, a várólisták folyamatosan növekednek. Új jelenség, hogy egyre nagyobb a városhoz közeli községekből is a bentlakásos otthoni elhelyezés iránti igény. Fontos lenne, hogy
az ellátást elsősorban a megszokott lakókörnyezetben tudjuk biztosítani, ezt azonban a
központi finanszírozás nem kezeli megfelelően. A mentális kezelés fontossága miatt a
karitatív szervezetekkel, illetve az egymás látogatását elősegítő idősek klubjaival nagyon
szoros napi kapcsolatot kell kialakítani, emellett elengedhetetlen, hogy olcsó önkormányzati, úgynevezett beugró nélküli bentlakásos
idősek otthonai létesüljenek.
– Három magyar workshop volt eddig a
KÖOÉSZ vezetésével e projektben. Milyen jó
gyakorlatokat sikerült bemutatni?
– Az orosházi tanácskozáson mutattuk be
azt a jó gyakorlatot, hogy nagy létszámú idősek
otthona hogyan tud családias légkört kialakítani. Érdekes kísérletnek tartjuk az átmeneti-

Egy százéves lakó születésnapi ünnepsége
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mények működéséről szeretnénk tapasztalatokhoz jutni, de fontosnak tartanám annak
vizsgálatát is, hogy a karitatív és civil szervezetek hogyan folynak bele a felderítésbe, a
mentális segítségnyújtásba, hiszen sokszor
tapasztaljuk, hogy a rászorultak egy része
rosszul értelmezett szégyenlőség miatt ellátatlan marad.

leg nehéz helyzetbe került idősek határidőhöz
kötött befogadását. Kistelek esetében a tanyás
térszerkezetből fakadó problémák kezelése volt
példaértékű azzal, hogy a nem szociális területen dolgozó különféle szervezetek jelzéseit
hogyan tudja az ellátó rendszer feldolgozni,
és arra a lehető leggyorsabban megoldást találni. A marcali fórumon egy összetett intézmény működését ismerhettük meg, amelynek
külön érdekessége, hogy a különböző ellátási feladatok területén a várost körülvevő községeknek (10-től 38 településig)is kínál szolgáltatást. Ennek egyik legfontosabb eleme a
jelzőrendszeres és a házi segítségnyújtás, valamint a hétvégi orvosi ügyeleti ellátás, illetve
a védőnői szolgálat. Az információk minden
létező helyről gyorsan eljuthatnak a szociális intézmény vezetéséhez.
– Hamarosan indul a norvégiai tanulmányút. Mi a fő cél, mire kíváncsiak elsősorban a
kisvárosok képviselői?
– Erre alighanem már csak 2015-ben kerül
sor. Elsősorban azt szeretném, ha azok vennének részt, akik a szakmai előadásokat tartották a három tanácskozáson, és közvetlenül a napi munkát végzik. Mindenekelőtt a
házi segítségnyújtás és a bentlakásos intéz-
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Marcali, Idősek Otthona szobabelső

– Ön végigélte a magyar önkormányzatiság fejlődését. Mely időszak volt a legemlékezetesebb és melyik a legkevésbé Marcali város
polgármesteri székében?
– Természetesen az indulás volt a legérdekesebb, hiszen az önállóság hatalmas belső
élménye az egész várost megmozdította, de
összességében minden ciklusban voltak pozitív élményeink, pályázataink sikeresek voltak a címzett támogatás időszakában, de jelentős összegeket kaptunk az előcsatlakozási
alapból, és az elmúlt hét évben a városba érkezett európai uniós és társfinanszírozású
támogatási összegek meghaladták egy főre
vetítve az egymillió forintot. Ha egy dolgot
kell kiemelni, akkor nagyon jónak tartottam
a CÉDE, TEKI, TEUT pályáztatási rendszert
és annak Somogy megyei gyakorlatát, ahol járási szintű egyeztetések történtek. Ilyen le-

hetne talán az első kérdésnél említett új rendszerű járási TOP.
– Marcali számos fejlesztést tudhat maga mögött, így bizonyára rengeteg tapasztalatot szerezett az uniós projektek lebonyolításával kapcsolatban is. Mi a legfontosabb,
amire egy településvezetőnek oda kell figyelnie ezen a téren?
– A gondos, mindenre kiterjedő előkészítés. Az uniós projekteknél fokozottabban igaz,
hogy a döntést követően bármilyen változtatás nagyon bonyolult. Ugyanez igaz a közbeszerzési eljárások lefolytatására, a kivitelezés
folyamatos ellenőrzésére és a pénzügyi elszámolásra is. Nálunk ezeket a teendőket közvetlen polgármesteri irányítás mellett dolgozó
szakreferensek végzik a pályázat megírásától
az ünnepélyes átadás pillanatáig.
– Van-e olyan dolog, amit kevesen tudnak
Önről és szívesen megosztaná velünk?
– Azt hiszem, hogy a múltamból mindazt,
ami fontos, már tudják rólam. Jövőbeni terveimben szerepel, hogy szeretnék birtokot vásárolni a Marcali szőlőhegyen, és megtanulni angolul, belátva, hogy a német és az orosz
nyelv ismerete nem elégséges.

1955-ben született Lajoskomáromban. Nős, három gyermeke
van. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1979-ben cum laude fokozattal végzett. 1982-ben ügyvédi szakvizsgát tett. Munkáját ügyvédjelöltként kezdte Marcaliban, majd a Járási Hivatalnál dolgozott csoportvezetőként, később elnökhelyettesként.
Ezt követően a Városi Pártbizottságon dolgozott. 1989 augusztusától a Marcali Városi Tanács tanácselnöke, 1990 szeptemberétől polgármestere. Az 1990-es önkormányzati választásoktól
a Somogy Megyei Közgyűlés tagjaként, bizottsági elnökeként is tevékenykedik, 1991 januárjától a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének alelnöke, 2006–2010-ig
elnöke. 2003–2006-ig a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke.
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Az önkormányzatok az állam helyi pillérei
Interjú Pogácsás Tiborral, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárával
– Mit mérlegelt, amikor elfogadta a felkérést a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkári tisztségére?
– Rendkívül megtisztelőnek érzem a feladatot. Az önkormányzati megbízatások szinte
minden formájában volt részem. Bízom abban,
hogy az ismereteimet, gyakorlatomat, polgármester kollégákkal meglévő kapcsolataimat
hasznosítani tudom a települések javára.
– Mit tekint a legfontosabb államtitkári
feladatának? Soroljon fel hármat az elérendő célok közül!
– Az önkormányzatok stabil, kiszámítható
működésének biztosítását, az eltérő adottságú
települések közötti egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a települések hosszú távú terveinek, jövőképének kialakításához szükséges
feltételek megteremtését emelném ki.

– Államtitkár úr életében a 2014-es esztendő jelentős változásokat hozott. Először meg
kellett hoznia a döntést, hogy továbbra is Monor város polgármesterségét vagy az országgyűlési képviselőséget választja. Mi motiválta abban, hogy négy sikeres ciklus után már
nem a polgármesterséget választotta?
– 1988-ban először képviselőnek, majd ős�szel polgármesternek választottak, a két feladatot egy ciklus kivételével párhozamosan
láttam el. A polgármesteri munka közvetlen kapcsolatot jelent a polgárokkal, a település irányítása mellett állandó a vissza-

jelzés. A parlamenti munkát, a jogalkotást
nem kísérik azonnali és közvetlen visszajelzések, és az értékelés is többnyire áttételes. A különbözőség miatt nehéz volt döntenem. A városi képviselőtársaim, akikkel
közösen irányítottuk Monort, összetartó,
jól működő csapatot alkotnak. Fiatal és jól
képzett, saját területükön sikeres emberek,
akikben van ambíció. Távozásom az önkormányzatból új lehetőséget teremt nekik, én
pedig természetesen segítem őket. Hiszem
azt, hogy a frissülés tovább növelheti a város lendületét.

www.toosz.hu

– Az 1990-es önkormányzati választások
óta huszonnégy éve folyamatosan részt vett
Monor önkormányzásában, előbb képviselőként, majd alpolgármesterként és végül, csaknem 16 éven keresztül első számú vezetőként.
E mellett két ciklusban tevékenyen részt vett
a Pest megyei közgyűlés munkájában is. Tapasztalata alapján, melyek a magyar önkormányzatiság legnagyobb eredményei?
– Magyarország fejlődését saját lakóhelyük
fejlődésén mérik le először az emberek. Természetesen fontosak a nagy állami beruházások, útépítések, intézményi fejlesztések, de az
ember reggel kilép a kertkapun vagy a ház ajtaján, és az ott tapasztaltak egész napra befolyásolják a hangulatát. A felmérések azt mu-
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– Hogyan ítéli meg az önkormányzati rendszerben 2012-től bekövetkezett változásokat?
Mit tekint az átalakítás legnagyobb eredményének? Lát-e olyan változtatást, amelynek következtében sérült Magyarországon az önkormányzás, vagy annak valamely területe?
– Az elmúlt 24 év alatt rengeteg változás,
külső hatás ért bennünket, és ez alól nem kivétel az önkormányzatiság sem. 1990-ben azt
reméltük, hogy néhány év, de legfeljebb egy
évtized elteltével felzárkózunk a „fejlett világhoz”, és könnyebb lesz az életünk. A jogi átalakulás, a demokratikus intézményrendszer
kialakulása gyorsan meg is történt – ez stabil
alapot ad az országnak, így az önkormányzatoknak is. A gazdasági átalakulás viszont
felemásra sikeredett, nagyon sok kihívással
küzdött és küzd ma is az ország. Hosszú ideig
az önkormányzatokra rótt feladatok nőttek,
csökkenő értékű állami támogatás mellett.
A mozgástér, a döntés szabadsága pénzügyi
okok miatt csökkent. Ezt kell rendbe tennünk.
Az önkormányzati hitelek átvállalása és a feladatfinanszírozás sokat segített a gazdasági
önállóság visszaszerzésében. Természetesen
még van feladatunk bőven, különösen az eltérő adottságok kezelésében.

tok pénzügyi feltételeit, az önkormányzatiság
hosszú távú fenntarthatóságát?
– A finanszírozás szerkezete nagy vonalaiban kialakult, a mutató számok, a feladatfinanszírozásba bevonandó tételek még változhatnak. A korrekciókat a jövő évi költségvetésben
elvégezzük, és a későbbiekben nem lesz szükség arra, hogy komolyabban be kelljen avatkozni. Nem valószínű, hogy a finomhangolás
végleg megszűnik, hiszen egy ekkora rendszernél a gazdasági környezet változása bármikor hozhat olyan helyzeteket, amelyekre
reagálni kell. Természetes, hogy minden település egyedi, és vannak helyi sajátosságai,
ezek rendszerszerű kezelése a feladatunk. A
jogszabályi háttér egyértelműen garantálja az
önkormányzatiság hosszú távú fenntarthatóságát, és a szokványostól eltérő esetek kezelésére is rendelkezünk forrásokkal.
– Hogyan ítéli meg a polgármester szerepét az önkormányzatok életében? Szükségesnek tartaná-e az első számú településvezető
döntési jogosítványainak további megerősítését?
– A polgármester munkáját a megválasztást
követően nagy érdeklődéssel kíséri a település

Névjegy

tatják, hogy az önkormányzatok működésével
többnyire elégedettek az emberek. Ez azért lehet így, mert az önkormányzati szereplők általában hitelesek, a lakókkal együtt élik meg a
gondokat, és tudnak tenni ellenük. Közös ügy
a település élete, működtetése, fejlődése. A közösségépítés a legnehezebb, de legfontosabb
feladat, és ez a legnagyobb eredmény is.

– Melyek azok a változtatások, amelyek
további finomításra szorulnak, illetve milyen garanciákat lát, amelyek egyértelműen
biztosítani tudják az önkormányzati felada-
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minden polgára. Hogy később a valós szerepe
milyen lesz, azt csak részben határozza meg a
jogi környezet. A tiszteletet, az elismertséget
mindenkinek magának kell kivívni. Nem lehet egy település élén a jog ereje mögé bújva
szervezni a munkát. A polgármester feladata,
hogy legyen csapata a döntések meghozatalára, és legyen csapata a végrehajtásra. A jogi feltételek rendelkezésre állnak.
– A MANORKA projektben három önkormányzati szövetség mellett három minisztérium is aktív partner. Államtitkárként mivel
lenne elégedett a projekt zárásakor a Belügyminisztérium szempontjából?
– A projektnek öt alapvető célja van. A helyi demokrácia fejlesztése, a nők közéleti szerepvállalásának, valamint az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése, az
önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése és az önkormányzati és járási
hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi példák és
tapasztalatok beépítésével Magyarországon
tovább javulhat a hivatali ügyintézés minősége, és ezáltal az állam szolgáltató jellege is

1985-ben a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán (Győr) szerzett vasútgépész-üzemmérnöki diplomát, majd 1993-ban műszaki
tanárit a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán, és 2013-ban diplomázott a Budapesti Műszaki
és Gazdasági Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. 1987–1998-ig a monori Szterényi József Szakközépiskola és
Szakmunkásképző Intézet mérnök-tanára volt. 1994-1998 között
Monor város alpolgármestere, 1998-tól polgármestere. 1994-1998
és 2006-2010 között a Pest Megyei Önkormányzat közgyűlésének
tagja. 1998-tól 2006-ig, majd 2010-től ismét a Fidesz parlamenti
képviselője. 2014 májusától az Országgyűlés jegyzője. 2014. június
15-től a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
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tovább erősödhet. A pozitív tendenciák pedig nemcsak a helyi önkormányzatok megítélésére lehetnek jó hatással, hanem segíthetik
a kormányzat, és azon belül a minisztérium
hatékony munkáját is.
– Mennyire tartja fontosnak, hogy az önkormányzati szereplők, különösen a polgármesterek képzése, továbbképzése, tudásuknak
bővítése szervezett formában történjen?
– A választott tisztségviselők képzettsége,
és képessége is eltérő. A demokrácia természetéből adódik, hogy a választhatóság nem
köthető végzettséghez sem. Politikai szerep
ez, ami természetesen igényel jogi, gazdálkodási ismereteket. Ezek megszerzésére, bővítésére senki nem kötelezhető, de a napi munka
megmutatja mindenkinek, hogy vannak-e hiányosságok az ismereteiben. A mi közös feladatunk az önkormányzati szövetségekkel,
hogy vonzó, értékes, értelmes lehetőségeket
nyújtsunk a tudás gyarapítására.

arról, hogy a helyhatóságok sokéves elnyomás után 1990. szeptember 30-án visszakapták önrendelkezési jogukat. Az ünnepség keretében lehetőség nyílik a tapasztalatcserére
is, és jól láthatóvá válik a helyi közösségek alkotóereje és sokszínűsége.
– Immáron negyedik országgyűlési képviselői
ciklusát kezdte idén májusban. A polgármesteri
és a parlamenti képviselői tevékenységét, valamint a családi életet, hogyan tudta összhangban tartani? Mekkora teher hárult feleségére,
miközben három gyermeket nevelnek?
– Nem könnyű polgármester gyermekének lenni, de ezt minden politikus csemete
elmondhatja magáról. Igyekszem úgy szervezni a család életét, hogy otthon ne a munka, a politikusi feladat köré szerveződjön az
életünk. A gyerekek neveléséből igyekszem

kivenni a részem, de tény, hogy a feleségemre sokkal több teher jut.
– Személyes tapasztalata alapján mire kell a
legjobban odafigyelni, hogy a közélet és a magánélet egyensúlya megteremthető legyen?
– Szerintem a kisebb közösségekben ez
nehezebb, ott a polgármestert a nap minden
órájában mindennel megkeresik, nagyobb városokban a személyes kontaktus gyengébb. A
polgármester saját településén mindig közszereplő marad, ezzel együtt kell élni.
– A széles körű közéleti szerepvállalása és
elfoglaltsága, valamint a családi teendők mellett van-e hobbija, olyan tevékenysége, amely
segíti kikapcsolódását, feltöltődését?
– A Balaton mindig lenyűgöz és megnyugtat, szívesen töltöm ott a szabadidőmet.

– Mely területeken és tevékenységi körökben
szeretné erősíteni a minisztérium és az országos önkormányzati szövetségek közötti szakmai együttműködést, párbeszédet?
– Az önkormányzatokat érintő jogszabályok előkészítésében és a költségvetés tervezésében nyilvánvaló, hogy együtt kell működnünk, ennek feltételeit jogszabály is rögzíti.
A legnehezebb talán az önkormányzati képviselők és polgármesterek képzése, a jó gyakorlatok bemutatása, valamint a meglévő
tapasztalatok cseréje. Én ezeket kiemelten
fontosnak tartom. A szervezésben és kivitelezésben pedig számos lehetőség adódik
az együttműködésre. Az önkormányzatok
az állam helyi pillérei, így fontos, hogy minden évben megünnepeljük a Helyi Önkormányzatok Napját. Ilyenkor megemlékezzünk
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A járások működésének tapasztalatai
Szerző: Zöld-Nagy Viktória, a Miniszterelnökség területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára

A közigazgatás átalakítása alapvető változásokat hozott a helyi önkormányzati
rendszerben. Helyi szinten kulcsfontosságú az újonnan létrejött járási hivatalok és a települési önkormányzatok partnerségre épülő együttműködésének
erősítése. A helyettes államtitkár a járások működésének eddigi tapasztalatait foglalja össze.

A modern kori járások 2013. január 1-jén kezdték meg működésüket Magyarországon. Az
azóta eltelt időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a járási rendszer működésének vizsgálatára annak érdekében, hogy a rendszer a
gyakorlati tapasztalatok alapján még inkább
az állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazodhasson, és egy valós térségi szerepet betöltő, közösségteremtő rendszer alakulhasson ki.

12

ÖNkormányzat | harmadik negyedév

A járási rendszer kialakítása része volt a
Nemzeti Együttműködés Kormánya által
meghirdetett „Jó Állam” programnak, amelynek egyik célja: átlátható és felelős, valamint
kiszámítható és stabil állam létrehozása. Lényeges szempont volt az egyszerűbb közigazgatási szabályozás és intézményrendszer kialakítása, ehhez szükség volt a helyi igazgatási
szintek működésének áttekintésére is.
A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a területi államigazgatás újjászervezése során: az államigazgatás jelenleg körzeti és helyi szerveinek járási szintű
integrálása, az önkormányzati és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása,
az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása.
A történeti előzmények alapján egyértelmű volt, hogy az egységes, világos struktúrára épülő helyi államigazgatási szint hiányzik a
rendszerből. Az elmúlt évtizedek helyi-térségi
szintet meghatározó és alakító döntései rendkívül tarka intézményrendszert hoztak, sokféle feladattal és alig átlátható területi beosztással (jegyző, körjegyző, kistérségi székhely
jegyzője, városkörnyéki igazgatás, körzet).
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A helyi szintű államigazgatás iránti igény
ugyanis mindvégig jelen volt a rendszerben,
ám a folyamat – a koncepció hiánya és a gyenge kormányzati koordináció miatt – kaotikus feladatstruktúrához és intézményrendszerhez vezetett.
A járási rendszer céljai között alapvető volt
az államigazgatási feladatok területi szervekhez telepítése, az államigazgatás járási
szintű szerveinek integrálása. Az egyik leghangsúlyosabb elem ugyanakkor az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti
adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása volt.
Mindezek elérése érdekében a kialakítás
alapelvei:
• gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az
államigazgatási szolgáltatásokhoz;
• a létező ügyintézési helyszínek megőrzése;
• a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése;
• a megyék határainak megőrzése.
A járási rendszer koncepciójának kialakításakor – a történelmi hagyományokra is figyelemmel – rögzítették, hogy a járási (fő-
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városi kerületi) hivatalok a fővárosi, megyei
kormányhivatalok szervezeti egységei, kirendeltségei lesznek. Ez a forma lehetőséget
nyújt arra, hogy a rendszer élvezze az egységes szervezetből fakadó működési-költségvetési előnyöket (pl. közös beszerzések, külön
gazdálkodó egység működtetésének mellőzése), ugyanakkor ettől a szervezeti jogállástól
függetlenül – a szakigazgatási szervek mintájára – a járási hivatalok önálló feladat- és
hatáskört gyakoroljanak.

A járási rendszer jellemzői
Az új rendszerben mindezek alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal: a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti
egységekből (törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervekből és járási (illetve a fővárosban fővárosi kerületi) hivatalokból áll. A járási hivatal pedig a járási hivatalvezető által
közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és
járási szakigazgatási szervekből.
A járási hivatalok illetékességi területét külön kormányrendelet rögzíti, amelynek alapján a fővárosban 23 kerületi hivatal, a megyékben 175 járási hivatal kezdte meg működését
2013. január 1-jén.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakítása a helyi önkormányzatok és kormányhivatalok közötti rendkívül szoros együttműködést feltételezett, hiszen a járásokról szóló
törvény rögzítette, hogy a jegyzőktől átkerülő feladatellátást szolgáló vagyonra az állam
ingyenes használati jogot kap, továbbá a járások kialakítása nem jelent létszámbővítést
a közszolgálati állományban, hanem az átvett
feladatokat ellátó köztisztviselők átkerülnek
a járási hivatalokhoz. Mindezen kérdéseket a
jogi szabályozás természetesen csak elvi szinten és keretjelleggel tudta szabályozni, ezért
az egyes önkormányzatokat érintő kérdések-

ről megállapodást kellett kötni az érintettek
között kormányrendeletben meghatározott
minta alapján. A jogszabályban előírt határidőig, 2012. október 31-ig a kormányhivatalok 2760 megállapodást kötöttek az önkormányzatokkal.
Bár a járási rendszer 1983-as megszűnését
megelőzően évszázadokon keresztül a magyar
közigazgatás integráns része volt, a 2013. január 1-jei rendszer természetesen nem a korábbi járások visszaállítását jelentette. A történelmi hagyományok mellett a modern kori
közigazgatás kihívásainak is eleget kell tennie a rendszernek, és természetesen igazodnia
kell az elmúlt évtizedek település-fejlődéséhez is. Mindez látható és a járások számából
és a járásszékhelyként kijelölt települések
köréből is. Míg 1950-ben 140, a járások megszüntetésekor, 1983-ban pedig 83 járás működött, addig 2013. január 1-jén a megyékben 175 járás alakult. A 175 településből 78
(44,5 %) olyan település van, amely 1950-ben
és 1983-ban is járásszékhely volt, és 50 olyan
(28,5 %), amely 1950-ben és ma járásszékhely,
de 1983-ban nem volt az.
Ugyanakkor 44 (25 %) olyan település van,
amely korábban nem volt járásszékhely és
11 azon települések száma, amelyek korábban járásszékhelyek voltak, de ma már nem
azok. Mindez azt jelenti, hogy számos település kaphatott olyan új szerepet Magyarország közigazgatásában, amit a történelem
során korábban még nem, elismerve az elmúlt évtizedekben lezajló töretlen fejlődést
az érintett településeken.
A járási rendszer néhány fontosabb jellemzője a számok tükrében: a legnagyobb lakosságszámú járás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a miskolci járás (255 042 fő), a legkisebb
pedig Heves megyében a bélapátfalvai járás
(9255 fő). A legtöbb járás Pest megyében van
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(18), míg a legkevesebb járás Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna és Zala megyében van
(mindegyikben 6). A legtöbb település a zalaegerszegi járásban (84), illetőleg a kaposvári
járásban (78) található.
Bár a járások illetékességi területét és székhelyét kormányrendelet rögzíti, szükséges volt
annak lehetőségét megteremteni, hogy a közlekedési, társadalmi viszonyok, egyéb tényezők változása miatt lehetőség legyen a járási
határok módosítására, a települési önkormányzatok javaslatot tehessenek átcsatolásra más járáshoz, vagy önálló, új járás kialakítására. A javaslatot a települések a fővárosi és
megyei kormányhivatalokon keresztül nyújthatják be a közigazgatás szervezéséért felelős miniszternek.
A kormány döntése alapján pedig a település átcsatolására másik járáshoz, illetve új
járási hivatal kialakítására – a közös önkormányzati hivatalokra vonatkozó törvényi szabályozással összhangban – az általános önkormányzati választások napjával kerülhet
sor. A járási hivatalok illetékességi területének módosításáról így a kormány első alkalommal 2014. április 30-ig döntött (147/2014.
[V.5.] Korm. rendelet), amelynek értelmében
2014. október 12-től, azaz az önkormányzati
választás napjától a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tállya és Golop községek a gönci járásból a szerencsi járásba mennek át, a Pest
megyei Pánd község pedig a nagykátai járásból a monori járásba.

A járási hivatalok feladatai,
szervezete
A járási hivatalokba a fővárosi, megyei kormányhivatalok megyei szakigazgatási szerveinek kirendeltségei, helyi szintű szervei kerültek – mint szakigazgatási szervek –, s a
jegyzőktől átvett feladatok adják a járási hi-
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vatalok alapfeladatait. A jegyzőktől teendők
feladatok közül a gyámhivatali feladatok önálló szakigazgatási szervként működnek tovább, így a járási hivatal szervezeti egységeként az alábbi szakigazgatási szervek (járási
szakigazgatási szervek) működnek:
• járási gyámhivatal – a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatok ellátására, minden járásban;
• járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal – az építésfelügyeleti hatósági,
az egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági és a kulturális
örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására, 59 járásban;
• járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző szakigazgatási szerv – az
élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési
élelmiszerlánc-felügyeleti és állat-egészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására, 94 járásban;
• járási földhivatal – az ingatlanügyi és
telekalakítási feladatok ellátására, 119 járásban;
• járási hivatal munkaügyi kirendeltsége – a foglalkoztatási, munkaerő-piaci
feladatok ellátására, 167 járásban;
• járási népegészségügyi intézet – a népegészségügyi feladatok ellátására, 78 járásban.
Amint az a fenti felsorolásból is látszik,
nem minden járásban működik mind a hat
szakigazgatási szerv, a szervek száma alapvetően az ellátandó feladatok számához igazodik. Abban az esetben, ha egy szakigazgatási
szerv több járásban is működik, az illetékességi terület mindig megegyezik az adott járások teljes illetékességi területével.
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Az első intézkedések
Az okmányirodák átvételével megkezdődött az okmányirodai működés egységesítése, a nyitva tartás és az időpontfoglalás
rendszerének működtetése országosan egységes elvek szerint. Ennek nyomán 2013. február 1-jétől valamennyi megyeszékhely település járási hivatalában, illetve Pest megye
egészében az okmányirodák meghosszabbított nyitva tartással állnak az ügyfelek rendelkezésére.
A járási hivatalok működésének megkezdését követően több olyan jogszabály született,
amely a jegyzőktől átvett feladatok ellátásának, a hivatalok működésének finomhangolását szolgálták. Ilyen volt például, hogy a
járási hivatalvezető-helyettes látja el a helyi
védelmi bizottság titkári feladatait, valamint
hogy a járási hivatalok hozzáférést kaptak a
családtámogatási információs rendszerhez
(CSTINFO).
Ugyancsak új szolgáltatás a rendszerben,
hogy állampapír-értékesítési pontok nyíltak
a járási hivatalokban a Magyar Államkincstár, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok együttműködésében, összesen 9 járási (fővárosi kerületi) hivatalban.
A járási hivatalokban 2013. július 1-jétől
száz roma referens dolgozik, a kormány és
az Országos Roma Önkormányzat közötti
együttműködés eredményeként.
A roma referensek elsősorban közvetítő
szerepet töltenek be az államigazgatás és a
roma állampolgárok között. Ennek megfelelően a járási hivatalban a fő feladatuk a kiemelt állami célkitűzések, valamint az állam által a roma közösség számára nyújtott
lehetőségek közvetítése, ismertetése a roma állampolgároknak, illetve hogy segítsék
a roma lakosságot az államigazgatási ügyeik
intézésében.

www.toosz.hu

2013.
március

2014.
február

78

222

Ideiglenes települési
ügysegéd

1740

1748

Összesen

1818

1970

Állandó települési
ügysegéd

A települési ügysegédi rendszer
A járási hivatalok kialakításakor a kormány
számára fontos szempont volt, hogy a korábbi ügyintézési helyszínek száma ne csökkenjen, és az állampolgárok ne csak a járási hivatalok székhelytelepülésein tudjanak ügyeket
intézni. A kormányhivatalok döntése alapján egyes településeken települési ügysegédeket alkalmaztak. (A települési ügysegédekkel
ellátott települések számát a fenti táblázat
mutatja.)
Figyelembe véve, hogy a 198 járási (fővárosi kerületi) hivatal mellett 152 településen
működik járási hivatali kirendeltség, a járási rendszer mindösszesen 2320 településen
biztosít ügyintézési lehetőséget.
A települési ügysegédek jellemzően tájékoztatást adnak a járási hivatal és a járási
szakigazgatási szervek feladatairól, ügyfélfogadásuk rendjéről, nyomtatványok kitöltésében működnek közre, kérelmeket, beadványokat vesznek át, illetve részt vesznek a
döntések előkészítésében. Ezen túlmenően
ellátnak bizonyos feladatokat a szakigazgatási szervek számára is. Láthatóan egyre nagyobb igény mutatkozik a településeken a járási szolgáltatások iránt.
Az ügysegédi rendszer működése eredményesnek mondható, és megítélése pozitív az állampolgárok és a járási hivatalok
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körében egyaránt. Az ügysegédi rendszerre igény van a lakosság részéről, és betölti
azt az elvárt kapcsolati szintet, ami erősíti
az állampolgárok szemében a közigazgatás
szolgáltató jellegét.
A tapasztalatok alapján kiemelt cél az ügysegédi rendszer fejlesztése, amely a lakossági igények minél teljesebb körű kiszolgálását,
a szolgáltató típusú közigazgatás megvalósulását eredményezné. Ennek keretében lényeges az ügysegédek által ellátható feladatok körének bővítése, az ügysegédek képzése
és olyan infrastrukturális ellátása, ami minél
több érdemi ügyintézési segítséget jelenthet
a településeken.

Az együttműködés lehetséges
területei
A települési önkormányzatok és a járási hivatalok közötti kapcsolat számos területen
jelent napi együttműködést. Ezek egy része
természetszerűen adódik abból, hogy a járástörvény alapján a települési önkormányzatoktól a kormányhivatalok az ingó és ingatlan
vagyont ingyenes használatba vették át, és ez
a gyakorlatban többségében azt jelenti, hogy
az önkormányzati hivatal és a járási hivatal
ugyanabban az épületben működik.
Mindezek mellett az előző pontban bemutatott ügysegédi rendszer is kapcsolódási pont, hiszen az ügysegédek jellemzően
olyan önkormányzati helyiségekben/irodákban látják el a feladataikat, amelyeket a járási megállapodások alapján használhatnak az
ügysegédek.
Az infrastrukturális adottságok mellett
ugyanakkor folyamatos kapcsolatot jelent
az úgynevezett osztott hatáskörök ellátása.
Amikor ugyanis az államigazgatási feladatokat áttelepítették a jegyzőktől a járási hivatalokhoz, több feladat- és hatáskört megosz-

tottak, azaz ugyanazon ágazaton belül egyes
feladatokat a járási hivatalok, más esetben a
képviselő-testület/jegyzők látnak el. Ennek
oka, hogy bizonyos helyi szintű információkat igénylő hatáskörök, illetve a képviselő-testület rendeletalkotási jogköréhez kötött
támogatások esetében indokolt volt a feladatnak/hatáskörnek a településnél/jegyzőnél való megtartása. Ugyanakkor ezen hatáskörök
esetében is a legtöbb esetben szoros együttműködésre van szükség a települési önkormányzatok és a járási hivatalok között, ami
kölcsönös tájékoztatást, információszolgáltatást jelent. Ezek a feladatok tehát – „hivatalból” – intézményesített együttműködést
jelentenek a járási hivatalok-önkormányzatok kapcsolatában.
Az osztott hatáskörök elsősorban a következő feladat- és hatáskörök esetében állnak fenn:
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás: mind
a járási hivatalnak, mind a jegyzőnek hozzáférése van a személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszeréhez, és eljárnak a lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyekben, így a
lakcímbejelentés valódiságának ellenőrzésében, illetve fiktív lakcímmé nyilvánításban.
Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások: a képviselő-testület rendeletalkotásához
kapcsolódó hatáskörök maradtak a településeknél, így az ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segély.
Ugyanakkor az alanyi jogon járó ápolási díjat
a járási hivatal biztosítja, a képviselő-testület
rendeletében méltányossági alapon nyújthat
ápolási díjat. Ugyanez igaz a közgyógyellátásra is, ahol a képviselő-testület méltányossági alapon szintén megállapíthat ilyen ellátást.
Az egyes ellátások esetében a rászorultsági
feltételek és a jövedelemi viszonyok vizsgálata ugyanakkor a járási hivatal és a telepü-
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lési önkormányzat szoros együttműködését igényli.
Építésügy: általános építésügyi hatóság a
települési önkormányzat jegyzője. Ugyanakkor egyes meghatározott építmények esetében, például kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben, műemlékekkel kapcsolatos
ügyekben, összevont telepítési eljárásokban,
valamint veszélyhelyzetben építésügyi hatóság a járási építésügyi hivatal, illetve a járási építésügyi hivatal jár el az építésfelügyeleti ügyekben is.
Nem osztott hatáskör, de a járási hivatal és
az önkormányzatok közötti kapcsolat szempontjából lényeges a közfoglalkoztatási feladatok ellátása. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet ugyanis a
járási hivatal feladatává teszi, hogy a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében
ellássa a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat. A járási hivatal ezen
feladatai ellátása során tájékoztatást kérhet
illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok
társulásától, valamint a hatóságoktól, egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás
elősegítése érdekében az érintett szervekkel,
és az illetékességi területén együttműködik
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével,
melynek keretében szakmai segítségnyújtásra hívhatja fel a kirendeltséget.
Az együttműködésben mindenképpen meg
kell említeni a járási hivatalvezető szerepét is.
A települési önkormányzatokkal való kommunikáció erősítése, a kormányzati döntések
képviselete érdekében lényeges, hogy a járási hivatalvezető, illetve a hivatal munkatár-
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sai, rendszeres időközönként vegyenek részt
a képviselő-testületi üléseken. Mindez elősegítheti, hogy a járási hivatalvezető megismerje a helyben fontos problémákat, ugyanakkor
reflektálhat is a kormányzat munkáját érintő
kérdésekre. Hangsúlyozni kell azonban, hogy
a helyi önkormányzatok feletti törvényességi
felügyeletet a fővárosi, megyei kormányhivatalok törzshivatala gyakorolja, így a járási hivatalvezető nem mint a törvényesség őre vesz
részt az ülésen, ugyanakkor első kézből értesülhet a térséget érintő kérdésekről.
Összességében tehát a járási hivatalok és a
települési önkormányzatok közötti kapcsolat
a rendszer kialakításától kezdve folyamatos,
formális (pl. osztott hatáskörök gyakorlása)
és informális (pl. testületi üléseken részvétel)
együttműködési formákban nyilvánul meg.
Kormányzati oldalról az alábbi célok megvalósítását tartjuk kiemelendőnek:
• a járási hivatalok hosszú távon olyan információs csatornát jelentsenek az önkormányzatok számára, amelyen keresztül a kormányzati célkitűzésekről
értesülhetnek;
• a járási hivatalok az önkormányzatok
jelzése alapján a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos anomáliákat – az
irányítási rendszerükön keresztül – képesek legyenek becsatornázni a jogalkotási, döntéshozatali eljárásba;
• a települési ügysegédi rendszer továbbfejlesztése is a járási hivatalok és önkormányzatok közötti együttműködések,
igények alapján történjen.
A települési önkormányzatok és a járási
hivatalok közötti együttműködést erősítését
célozza a TÖOSZ által vezetett MANORKA
projekt, amelynek egyik modulja keretében
2015-ben 100 járásban kerül sor tréningek
megtartására.
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Járási és önkormányzati hi
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

2013. szeptember 25-én indult az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–
magyar együttműködéssel” című projektünk, melynek rövid neve, MANORKA
(MAgyar NORvég KApcsolatok). A projekt egyik kiemelt célja az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform
végrehajtása során. A projektgazda a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége.
A projekt céljainak megvalósítása érdekében a projekten belül külön munkacsomagot
alakítottunk ki Járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének erősítése címmel.
A munkacsomag vezetője a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). A munkacsomagban minisztériumi oldalról szakmai
partnerünk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jogutódjaként a Miniszterelnökség, valamint a Belügyminisztérium.
Projektpartnerek: Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége
(KS), Életen Át Tartó tanulásért Ügynökség (VOX) Norvégiában, Belügyminisztérium (BM), Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI), Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM)
jogutódjaként a Miniszterelnökség
(ME), Magyar Faluszövetség (MFSZ),
Kisvárosok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ), Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért (SZETT), Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ).
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A közigazgatás átalakítása alapvető változást hozott a helyi önkormányzati rendszerben. Helyi szinten kulcsfontosságú a járási hivatalok és az önkormányzatok partneri
együttműködése.
Az együttműködésben kiindulási alapként
szolgálhat az önkormányzati és járási hivatalok
közötti szervezett szakmai kapcsolatrendszer.
A járási hivatalok és a jegyzők államigazgatási
feladatai között ugyanis vannak osztott hatáskörök, amelyekben egymásra figyelemmel, kölcsönösen együttműködve kell eljárni (pl. személyi adat- és lakcímnyilvántartás, építésügy,
szociális és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyek). Az együttműködést megkönnyíti
az ingó és ingatlan vagyonelemek közös használata, hiszen a járási hivatalok, kirendeltségek többségének működése, valamint a járási ügysegédi feladatok ellátása önkormányzati
helyiségekben történik. Szintén működő gyakorlat a járási hivatalvezető részvétele a székhely önkormányzat testületi ülésein.
A MANORKA projekt járási munkacsomagjában elérni kívánt cél:
•A norvégiai jó gyakorlatok megismerésén és a hazai érdekeltek közötti együttműködésen keresztül az önkormányzati
és járási hivatalok közötti szervezett és informális együttműködési területek bővítése, elmélyítése.

Beharangozó

vatalok együttműködésének erősítése
•A járási hivatalok jelentsenek informáci-

ós csatornát az önkormányzatok számára. A járási hivatalok az önkormányzatok
jelzése alapján képesek legyenek a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos javaslatokat becsatornázni a jogalkotási, döntéshozatali eljárásba.
•A járási ügysegédi rendszer fejlesztése
a gyakorlatban felmerült igények figyelembevételével.
A projektben a fenti célok elérését a következő projekt tevékenységek szolgálják:
•Kétnapos tréninganyagot dolgozunk ki
a járási hivatalok és az önkormányzatok
együttműködésének lehetőségeiről.
•Gyakorló önkormányzati szakemberek,
valamint a kormányhivatalok munkatársai közül toborzunk olyan trénereket,
akik a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok vezetői, dolgozói számára
2015

tartanak képzéseket a hivatalok közötti
együttműködés módozatairól. 2014. októberben tesszük közzé a pályázati felhívást a trénerek részére.
•2015 januárjában a kiválasztott trénerek egy kétnapos trénerképzésen vesznek részt.
•2015. februártól mind a 19 megyében
workshopokat szervezünk a Járási Munkacsoportot vezető MKKSZ-szel és a
munkacsoport többi partnerével szoros
együttműködésben. A megyei fórumokon
ismertetjük az önkormányzatok és a járási
hivatalok együttműködésének célját, feltárjuk a gyakorlati problémákat.
•2015. február és 2015. június között 100
járásban tartunk kétnapos tréningeket a
járási hivatalok és az önkormányzatok vezetői és munkatársai részvételével az alábbi időbeosztás tervezet szerint.

•2015 áprilisában szakmai konferenciát

tartunk a tapasztalatokról.
A projekttevékenységek megvalósításához
olyan elkötelezett közigazgatási szakemberek jelentkezését várjuk, akik szívesen dolgoznának egyrészről trénerként, másrészről
vállalnák a kétnapos járási tréningen való
részvételt.
A projektről bővebb információ
a http://www.manorka.net/hu/hirek/
oldalon található.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén
Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkárhelyettese készséggel áll rendelkezésre a steiner@toosz.hu e-mail
címen, illetőleg a +(36-1) 321-2496
telefonszámon.

Február

Március

Április

Május

Június

1. hét

5 tréning
(febr. 2–6.)

5 tréning
(márc. 2–6.)

3 tréning
(ápr. 1–2.)

5 tréning
(máj. 4–8.)

5 tréning
(jún. 1–5.)

2. hét

5 tréning
(febr. 9–13.)

5 tréning
(márc. 9–13.)

4 tréning
(ápr. 7–10.)

5 tréning
(máj. 11–15.)

5 tréning
(jún. 8–12.)

3. hét

5 tréning
(febr. 16–20.)

4 tréning
(márc. 16–20.)

5 tréning
(ápr. 13–17.)

4 tréning
(máj. 18–21.)

5 tréning
(jún. 15–19.)

4. hét

5 tréning
(febr. 23–27.)

5 tréning
(márc. 23–27.)

5 tréning
(ápr. 20–24.)

4 tréning
(máj. 26–29.)

4 tréning
(jún. 22–26.)

2 tréning
(márc. 30–31.)

3 tréning
(ápr. 27–29.)

5. hét
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2 tréning
(jún. 29–30.)
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A kettős képviselet vége
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A 2014. április 6-i országgyűlési választásokon még aktív polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök és önkormányzati választott szereplők is indulhattak a parlamenti képviselői mandátum megszerzésért, úgy, hogy győzelmük esetén
sem kellett lemondaniuk önkormányzati funkciójukról. A kettős képviselet – az országgyűlési képviselői és az önkormányzati választott tisztség közötti – összeférhetetlenségére vonatkozó új szabályozás a 2014. évi általános választások napján, vagyis október 12-én lépett hatályba. A kettős képviselet lehetősége Magyarországon pontosan húsz évig
élt, vagyis öt választási cikluson keresztül.
Az önkormányzati választott szereplők és az
országgyűlési képviselők közötti 1990-ben
előírt összeférhetetlenséget a Horn-kormány
kezdeményezésére az Országgyűlés 1994-ben
feloldotta, és lehetővé tette, hogy a kettős képviselet az őszi választásokon létrejöjjön. Ennek következtében választásról választásra
folyamatosan nőtt a száma és aránya az önkormányzati érdekkörű parlamenti képviselőknek. Amennyiben csak a polgármester
országgyűlési képviselőket vizsgáljuk, megállapítható, hogy a 2010-14 közötti időszakban
már minden ötödik országgyűlési képviselő
egyidejűleg aktív polgármester is volt.
Az ötödik választási ciklusban a fővárosi
kerületi (65%) és a megyei jogú városi polgármesterek (70%) túlnyomó többsége egyben
országgyűlés képviselő volt. A kettős képviselet lehetősége egyrészt arra ösztönözte
a pártokat, hogy sikeres településvezetőket,
valamint megyei közgyűlési elnököket indítson a parlamenti választásokon, másrészt az
országgyűlési képviselők részéről merült fel
az igény az önkormányzati szerepvállalásra.
Mindkét irányú mozgás megfigyelhető volt
az elmúlt két évtizedben.
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Polgármester országgyűlési képviselők aránya
az összes országgyűlési képviselő körében (1994–2014)
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Közélet
A 2014-es országgyűlési választások utáni helyzet
Önkormányzati szereplők részvétele a 2014-es Országgyűlésben
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A jelenlegi csökkentett létszámú Országgyűlésben még őszig lehettek polgármesterek, így a
parlamenti választások napján összesen 34 polgármester került be a törvényhozó testületbe,
túlnyomó többségük egyéni képviselői mandátumot szerezve, vagyis joggal feltételezhető,
hogy októberben a nagy részük már nem indul
az önkormányzati választásokon. Rajtuk kívül
még 13 települési önkormányzati képviselő, 10
alpolgármester, valamint a megyei közgyűlésekből 3 tag, 4 alelnök és 10 elnök szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. Így az új
összetételű parlamentbe mindösszesen 73 aktív
önkormányzati érdekkörű személy került be,
vagyis az országgyűlési képviselők csaknem
37 százaléka funkcióban lévő önkormányzók
köréből került ki.
A vizsgálódásom az Országgyűlés alakuló ülésének időpontjában meglévő állapotra,
az ekkor mandátumot szerzett 199 képviselőre terjedt ki, és alapvetően az Országgyűlés
honlapján fellelhető, a képviselőkre vonatkozó adatokból indult ki.
Az elemzésem nem csupán a jelenlegi önkormányzati szerepeket vizsgálta, hanem a
2014. április 6-án megválasztott 199 ország-

Függetlenek

Összes

2014-ben

gyűlési képviselő korábbi önkormányzati szerepvállalására is kiterjedt.

FIDESZ
A 117 fideszes képviselő körül 96 (82%) betölt
vagy betöltött valamilyen önkormányzati szerepet. Közöttük 39 polgármester – 31 a választáskor is településvezető – található. A
korábban volt polgármesterek közül két miniszter került a harmadik Orbán-kormányba, a karcagi Fazekas Sándor földművelésügyi
és a hódmezővásárhelyi Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter személyében.
A fideszes miniszterek közül még önkormányzati tapasztalattal rendelkezik Hende
Csaba honvédelmi miniszter, aki rövid ideig
(1990-91 között még MDF színben) szombathelyi önkormányzati képviselő volt, valamint
Szijjártó Péter, a KüKM minisztere, aki Győr
megyei jogú város közgyűlésében 2006-2010
között vállalt önkormányzati szerepet.
Az országgyűlési képviselő államtitkárok
között is szép számmal találhatunk önkormányzati múltú személyeket. Korábban hos�szabb, rövidebb ideig polgármesterként tevékenykedett:
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– Pápán Kovács Zoltán, aki jelenleg a Miniszterelnökség területi közigazgatásért
felelős államtitkára,
– Mosonmagyaróváron Nagy István, az FM
parlamenti államtitkára,
– Vasváron V. Németh Zsolt az FM, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár,
– Monoron Pogácsás Tibor, a BM önkormányzati államtitkára,
– Bonyhádon Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára,
– Hatvanban Szabó Zsolt, az NFM fejlesztésés klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára,
– Nyíradonyban Tasó László, az NFM infrastruktúráért felelős államtitkára,
– Mezőkövesden Tállai András, az NGM
politikai államtitkára,
– Kecskeméten Zombor Gábor, az EMMI
egészségügyi államtitkára,
– Baján Zsigó Róbert, az FM élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.
Az államtitkárok között találhatunk még
megyei önkormányzati előélettel rendelkezőket is, így a Fejér megyei közgyűlés korábbi elnöke Vargha Tamás, jelenleg a HM
parlamenti államtitkára, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés korábbi alelnöke Répássy Róbert, az IM parlamenti
államtitkára, az ugyancsak Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatnál volt
közgyűlési alelnök Fónagy János, a NFM
parlamenti államtitkára. Korábban Fejér
megyei önkormányzati képviselő is volt
L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.
Van települési önkormányzati vezetői múltja még az országgyűlési képviselő államtitkárok közül a pápai volt alpolgármester Kontrát
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Károly, jelenlegi BM parlamenti államtitkárnak, valamint Tápiószentmárton korábbi alpolgármesterének, Czerván Györgynek, aki
most az FM agrárgazdaságért felelős államtitkára. Három államtitkár korábban települési képviselőként is tevékenykedett: Czunyiné
Bertalan Judit, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára Bokod községben, Hoppál
Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára Pécsett, a kinevezésekor is.
A 2014-es parlamenti választások után
megalakult Fidesz-frakció eggyel több mint
felének volt aktív önkormányzati megbízatása. Az 59 érintett közül 10 megyei közgyűlési elnök, 4 alelnök, 5 fővárosi kerületi polgármester és 3 alpolgármester, ugyancsak 5
megyei jogú városi polgármester és 3 alpolgármester, 13 városi és 8 községi polgármester, 2 városi alpolgármester, valamint 6 helyi képviselő.
Az önkormányzati vezetői szerep és az
országgyűlési megbízatás összefonódásának legerősebb megnyilvánulása, hogy a
2010-től az Országgyűlésben a legnagyobb
frakció vezetője egyben polgármester is. Előbb
Lázár János hódmezővásárhelyi polgármester, majd államtitkárrá történő kinevezését
követően Rogán Antal, Budapest V. kerülete,
a Belváros polgármestere lett a Fidesz frakcióvezetője.

KDNP
A 16 kereszténydemokrata képviselő háromnegyedének van valamilyen önkormányzati
múltja, illetve jelene. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Budapest II. kerületében
1990–’94 között volt önkormányzati képviselő. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kinevezésekor kisvárdai, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati
képviselőként is tevékenykedett.

20

ÖNkormányzat | harmadik negyedév

Az államtitkári körből Soltész Miklós, az
EMMI egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára, korábban Budajenő polgármestere, Aradszki András, az
NFM energiaügyért felelős államtitkára Érd
alpolgármestere, míg Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára fővárosi közgyűlési képviselő volt.
A kisebbik kormánypárti frakcióban még találkozhatunk a húszéves polgármesteri múlttal rendelkező csurgói Szászfalvi Lászlóval (a
második Orbán-kormány államtitkárával),
valamint két aktív polgármesterrel, a ceglédi Földi Lászlóval és a somogyvári Móring
József Attilával. Ugyancsak élő alpolgármesteri feladatot látott el októberig Firtl Mátyás
(a korábbi Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlési alelnök) Kópházán. Egyciklusos önkormányzati képviselői múltja van Rubovszky Györgynek és Vejkey Imrének. Ugyanakkor
több évtizedes önkormányzati tapasztalatot gyűjtött Hargitai János, Nagynyárád volt
tanácselnöke és polgármestere, aki Baranya
megye közgyűlésének alelnöki és elnöki tisztségét is betöltötte, majd kormánymegbízottként dolgozott, mostani ismételt képviselővé választásáig.

MSZP
A 29 fős szocialista frakcióban 18 olyan képviselő van, akinek volt vagy van önkormányzati múltja. A képviselők között csupán egy
polgármesterrel, a szegedi Botka Lászlóval
találkozhatunk, aki az MSZP–EGYÜTT–DK
–PM–MLP országos listának a 6. helyéről került be az Országgyűlésbe.
Négy alpolgármesteri tisztséget betöltő szocialista politikus közül egyedül a Budapest
XIII. kerületi Hiszékeny Dezső volt funkcióban a megválasztásakor. A nyolc szocialista
települési önkormányzati képviselőből hat fő-
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városi kerületben politizál, illetve politizált,
csupán a miskolci Varga László és a tornyospálcai Legény Zsolt dolgozott vidéken.
A megyei közgyűlési képviselői tapasztalattal rendelkező öt MSZP képviselő közül egyedül a Heves megyei Korózs Lajos volt funkcióban a megválasztásakor.

JOBBIK
A 23 tagot számláló Jobbik-frakcióból csupán hatnak van választott önkormányzati tapasztalata. Közülük Hegedüs Lórántné
Budakeszin nem csupán képviselő, hanem
alpolgármester is volt korábban. Négyen települési képviselőként tevékenykedtek, míg
az egyedüli aktív önkormányzati szereplő,
Ander Balázs 2010-14 között a Somogy megyei közgyűlés tagja.

LMP
A Lehet Más a Politika ötfős frakciójából egy
sem rendelkezik közvetlen választott önkormányzati tapasztalattal.

FÜGGETLENEK
A kilenc független képviselő (a Demokratikus
Koalíció, az Együtt–PM és a Magyar Liberális
Párt jelöltjei) közül ketten vettek részt megyei
szinten az önkormányzati munkában. Fodor
Gábor (MLP), a Heves megyei, míg Molnár
Csaba (DK), a Győr-Moson-Sopron megyei
közgyűlés tagja volt korábban.
Összességében megállapítható, hogy az országgyűlési képviselők kétharmadának (67%)
van valamilyen választott önkormányzati tapasztalata, illetve 73 olyan országgyűlési képviselőt választottak meg, akik ugyanakkor
aktív önkormányzati szerepet is betöltöttek,
vagyis a 2014-ben megválasztott parlamenti képviselők 37 százaléka egyidejűleg önkormányzati döntéshozó is volt.

Közélet
Polgármesterek részvétele
a 2014-es parlamenti választásokon
A 32 Fidesz–KDNP egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indított polgármester közül
30-an nyertek a választásokon. Csupán két fővárosi kerületi polgármesternek (Németh Szilárdnak a XXI. és Papcsák Ferencnek a XIV.
kerületben) nem sikerült a helyi győzelem,
viszont mindketten bejutottak a parlamentbe az országos listának az 59. és 60. helyéről.
Az országos lista 13. helyéről bejutott még a
törvényhozásba Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárkamara elnöke, aki egyben Nemesgörzsöny polgármestere is volt.
Az egyéni választási eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a három fővárosi kerületi győztes közül a legjobb eredményt
az V. kerületi Rogán Antal (45,29%) érte el,
míg László Tamás XV. kerületi polgármester
37,75 százalékkal (mindössze 0,56% előn�nyel) tudott győzni. A zuglói Papcsák Ferenc
3,54, a csepeli Németh Szilárd 0,78 százalékkal maradt alul. Tekintettel arra, hogy a fővárosi kerületek és az egyéni választókerületek
nem fedik egymást, így ezekből az arányokból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

Az öt induló megyei jogú városi polgármester mindegyike nyert, bár közülük egyedül a
kecskeméti Zombor Gábor tudott mind a választókerületében (51,67%), mind a városában
(50,12%) abszolút többséget elérni. A debreceni Kósa Lajos (47,06%) esetében a választókerület a város egy részét teljes mértékben lefedi, így az ő esetében nem vizsgálható, hogy
hogyan szerepelt a saját településén. A nagykanizsai Cseresnyés Péter, a szekszárdi Horváth István és a békéscsabai Vantara Gyula
esetében viszont megállapítható, hogy jobb
eredményt értek el az egész választókerületben, mint a saját városukban.
A 14 városi polgármester képviselőjelölt közül négyen – a bicskei Tessely Zoltán (50,43%),
a mosonmagyaróvári Nagy István (50,38%),
a nyíradonyi Tasó László (51,64%) és a fehérgyarmati Tilki Attila (52,94%) – tudtak
abszolút többségre szert tenni a választókerületükben, viszont Tessely Zoltán (47,67%)
és Nagy István (46,22%) hazai pályán már
nem kapta meg a választópolgárok többségének szavazatát. Tilki Attila is 1 százalékkal rosszabbul szerepelt otthon, mint a teljes
körzetben, de így is abszolút (51,94%) nyertes tudott lenni.

Önkormányzati szereplők részvétele az Országgyűlésben (1990–2014)
Nincs vagy nem volt
önkormányzati funkciója

33%
67%
Volt vagy van önkormányzati funkciója
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Tasó László viszont kimagasló (75,21%)
eredményt ért el otthon, Nyíradonyban. Rajta
kívül még hazai pályán javítani tudott a teljes
választókerületi eredményéhez képest a balmazújvárosi Tiba István (54,27%), a bonyhádi
Potápi Árpád (51,63%), a kondorosi Dankó Béla (50,95%), a monori Pogácsás Tibor (50,53%)
és a dunavarsányi Bóna Zoltán (50,09%) is.
Bár jobb eredményt ért el, de nem sikerült
helyben sem abszolút többségre szert tennie
a hatvani Szabó Zsoltnak, a jászapáti Pócs Jánosnak és a zsámbéki Csenger-Zalán Zsoltnak. Kevésbé támogatták a polgármester képviselőjelöltet otthon, mint a körzet egészében
Zsigó Róbertet Baján, valamint Földi Lászlót Cegléden.
A városi polgármester képviselőjelöltekkel
szemben egy községi polgármesternek sem sikerült a választókerületében megszereznie az
abszolút többséget, viszont a nyolc jelölt közül
hét helyben kimagasló eredményt ért el. A legnagyobb sikert Pusztaottlakán Simonka György
(78,06%) aratta, de még Szadán Vécsey László
(50,41%) is begyűjtötte a szavazatok többségét.
Egyedül Simon Miklós Nyírbogáton nem érte
el (47,49%) az abszolút többséget. Régi megfigyelés igazolódott ismételten, mely szerint minél kisebb egy település, annál nagyobb esély
van arra, hogy a helyi elfogadottság megjelenik a választók szavazatában.
Az ellenzéki összefogás, az MSZP–EGYÜTT
–DK–PM–MLP színeiben három polgármester tett kísérletet a parlamenti mandátum megszerzésére. Mindhárman vereséget szenvedtek,
viszont a saját településükön megszerezték az
első helyet. A választókerületében csupán 3.
helyezett Vécsi István saját településén, Ricsén
(66,07%) abszolút, míg a 2. helyezett Nagy Attila Sellyén (47,70%) és Fehér László Celldömölkön (43,12%) relatív többségre tett szert
hazai pályán.
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A Seres Mária Szövetségesei párt volt az
egyetlen, amelynek országos listáját polgármester – az SMS párt névadója, Seres Mária,
Mátraverebély polgármestere – vezette. A választások előtt alakult új párt még további négy
polgármestert indított áprilisban. A jelöltek
a választókerületeikben meglehetősen szerény
– 0,73% és 2,47% közötti – eredményt értek
el. A legjobban Seres Mária szerepelt (2,47%).
Ugyanakkor a saját településükön elért eredményeik már biztatóbbak. Az öt SMS-jelölt
polgármesterből egyedül Galba Mihály Bolhás községben tudott helyben második helyet
szerezni (23,23%), míg a többiek saját településükön is csak negyedikek lettek: Tóth István
Jánosné Teskándon (18,70%), Horváth István
Mihály Csákánydoroszlón (14,53%), Seres Mária Mátraverebélyen (12,37%) és Mártai Csaba
Szabadbattyánon (10,14%).
Bár ugyancsak negyedik helyezést ért el saját
falujában, Söptén Danka Lajos, a Kisgazdapárt
– MIÉP színeiben, de a helyi 6,95 százalékos támogatottsága meglehetősen alacsony.

Megyei közgyűlési elnökök
szereplése a 2014-es parlamenti
választásokon

A 19 megyei közgyűlési elnök közül 10-en indultak és nyertek is a választásokon. Mindan�nyian a Fidesz frakció tagjai és valamennyien tagjai voltak az előző Országgyűlésnek is.
Közülük öten – Bodó Sándor, Gelencsér Attila, Mengyi Roland, Tiffán Zsolt és Törő Gábor
– 2010-ben kerültek be először a törvényhozásba, míg ugyancsak öten már több ciklusos
országgyűlési képviselők. Az ötödik ciklusát
kezdte, vagyis 1998 óta képviselő Becsó Zsolt
és Lasztovicza Jenő. 2001-ben, időközi választáson jutott be a parlamentbe Szűcs Lajos, míg
Manninger Jenő 2002-től és Bányai Gábor
2006-tól tagja az Országgyűlésnek.
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A közgyűlési elnök képviselőjelöltek közül
a legjobb választási eredményt a Bács-Kiskun
megyei Bányai Gábor (51,25%) érte el. Rajta
kívül még abszolút többséget egyedül a Fejér
megyei Törő Gábor (50,18%) tudott szerezni.
A leggyengébb eredménnyel a Nógrád megyei
Becsó Zsoltnak (37,64%) kellett beérnie.
A 2010 és 2014 közötti országgyűlési képviselő megyei közgyűlési elnökök közül nem
indult a parlamenti választásokon a Békés megyei Farkas Zoltán, a Csongrád megyei Magyar Anna, a Győr-Moson-Sopron megyei Szakács Imre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Seszták Oszkár, a Tolna megyei Puskás Imre
és a Vas megyei Kovács Ferenc.
A jelenleg funkcióban lévő közgyűlési elnökök közül csupán hárman, a Heves megyei
Szabó Róbert, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kovács Sándor és a Komárom-Esztergom megyei Popovics György nem voltak országgyűlési képviselők. A megyei közgyűlési
tagok választásának 1994-ben bevezetett pártlistás rendszere eredményeként ciklusról ciklusra fokozódóan, mind a közgyűlés tagjainak
túlnyomó többsége, mind pedig a közgyűlések
elnökei alapvetően pártfeladatot hajtanak végre, így egyre jobban háttérbe szorult a térségi
önkormányzás, a középszintű feladatellátás.
Fokozatosan nőtt azon megyei közgyűlési elnökök száma, akik egyben országgyűlési képviselők is voltak.
Ennek a pártpolitikai befolyásolási folyamatnak a legújabb állomása a megyei önkormányzati feladatok 2011-es átalakítása, a megyei
középszintű közszolgáltatások kiszervezése
a megyegyűlések feladat- és hatásköréből. Az
újonnan felépítendő fejlesztő megye éppen a
térségi szempontok és érdekek háttérbe szorulásának következtében félő, hogy a központi
hatalomnak a játékszerévé válik a közgyűlési
elnökök politikai szerepvállalása miatt.
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Természetesen az új helyzetben, amikor már
személyében nem ér össze az önkormányzói
szerep a nagypolitikával, kérdéses, hogy előtérbe tud-e kerülni a megyei érdek a központosító pártérdekkel szemben.

Az önkormányzati érdekek parlamenti képviseletének lehetősége
Mint az eddigiekből látható, az elmúlt ciklusok Országgyűléseiben meglehetősen markáns létszámban és befolyással voltak jelen
önkormányzati vezetők. Ugyanakkor az is
látható, hogy a megyei közgyűlési elnökök,
megyei jogú városi, valamint fővárosi kerületi polgármesterek részvétele és hatása volt
a meghatározó.
A kisebb településeket képviselő kettős
funkcióban lévő képviselők alapvetően igyekeztek saját településük számára külön fejlesztési lehetőségeket, illetve kiegészítő forrásokat
szerezni. Ez utóbbi törekvés számszerűsíthetően megfigyelhető a nagyobb városok
esetében is. Így a jelentősnek nevezhető önkormányzati jelenlét az Országgyűlésben egyértelműen nem jelentette az önkormányzati általános értékek, érdekek és szempontok
képviseletét, hanem döntően lokális kijárásban nyilvánult meg.
Ugyanakkor a kormányzatok előszeretettel
hivatkoztak arra, hogy a parlamentben megvitatták az önkormányzati vezetőkkel az önkormányzati követeléseket. Így mindenképpen torz képviselet valósulhatott csak meg,
ezért is örvendetes, hogy 2014 októberétől
megszűnik a kettős képviselet lehetősége. A
kép lényegesen tisztábbá válik.
Ezzel egyidejűleg viszont felmerül a kérdés,
hogy miképpen történik a jövőben az önkormányzati érdekek megjelenítése a törvényhozásban. Megítélésem szerint ennek egyik
fontos eleme, hogy integrálódjon a jelenlegi

Közélet
szétaprózódott országos önkormányzati érdek-képviseleti szervezeti rendszer. A meglévő erők egyesítésével is lehetne növelni az
érdekképviselet hatékonyságát.
A másik, régóta és többször felmerült megoldási mód az Országgyűlés kétkamarássá
tétele, vagyis a felsőház létrehozatala döntően önkormányzati döntéshozókból. A felsőház természetesen nem minden törvény
tekintetében rendelkezne döntési kompetenciával, viszont fontos kontrollját jelentené az önkormányzatokat érintő képviselőházi döntéseknek.
Ez a megoldás tudná megfelelően garantálni a sajátos önkormányzati érdekek megfelelő érvényesülését. Természetesen a felsőház létrejötte nem teszi feleslegessé az
önkormányzati érdekképviseletet, hiszen a
második kamarában résztvevők alapvetően
az érdekvédelmi, -képviseleti szervezet(ek)
szakmai munkájára támaszkodhatnak.
A közszolgálati szerepek és köztisztségek
egyértelmű elhatárolása elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy a törvényhozási folyamatban érdemi egyeztetésekre, szakmai
megalapozásra és kiérlelésre kerüljön sor. A
jobb minőségű és tartós törvényhozás érdeke
minden szereplőnek, így az államnak és az önkormányzatoknak egyaránt. Ha a jogalkotás
folyamatában tényleges és érdemi hatásvizsgálatokra is sor kerülne, akkor nyilvánvalóvá
válna, hogy a központosítás nem mindenható, hanem teret és lehetőséget érdemes adni
a helyi autonómiáknak, a decentralizációnak
és a szubszidiaritásnak egyaránt.
A kettős képviselet vége egyben egy új önkormányzati érdek-képviseleti rendszer kialakításának lehetőségével is járhat. Alapvetően az önkormányzatok együttműködésétől
függ, hogy ez a szükséges váltás és változtatás mikor és hogyan valósul meg.

A hála nem politikai kategória
Szerző: Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, a Magyar Faluszövetség elnöke

Régóta nem hagy nyugodni a gondolat, hogy az egymás utáni immár második
ciklusát kezdő győztes keresztény-konzervatív-polgári-nemzeti politikai erő
mennyire nép-szerű(!) az egyes településtípusokon belül, milyen mértékben
köszönheti hatalmát a fővárosi/nagyvárosi, illetve a vidéki szavazótábornak.
Ami foglalkoztat, nem más, mint az előttünk álló néhány évnek a magyar vidékre gyakorolt várható hatása.
Számos tényező játszhat közre a magamfajta falusi-kisvárosi szavazó vonzódásában
az ismét győztes pártok iránt. Ilyen a keresztény ideológia pártzászlóra tűzése, de fontos a néppártiság ügyesen kommunikált jellemvonása is.
Engem az előttünk álló néhány év magyar
vidékre gyakorolt várható hatása folalkoztat
(parlamenti ciklus 4 éve, önkormányzati ciklus 5 éve, uniós fejlesztési ciklus 7 éve). Tájra és gazdaságra, egyénekre és közösségekre.
Létfontosságúnak tartom a nemzetgazdasági
mutatók óvatos javítását, reménnyel tölt el a
kkv-k fellendítésére irányuló szándék, lelkesít a nemzeti autópálya-fejlesztési program,
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bízom az egyszerűbb pályázás új előkészítési és döntéshozatali rendjében.
Nem pályakezdő, mégis a főpálya szélén
álló közemberként viszont tudom, hogy vidékfejlesztés címén sok-sok milliárdot el lehet költeni úgy, hogy annak csak a habja jut
a magyar földre, tanyára, faluba, kisvárosba.
Nagyvárosi székhelyű vállalkozás végzi falusi fülnek irdatlan összegért a falun keresztülhaladó állami út felújítását, a kisvárosi
templom renoválásához a műemlékvédelmi
hatóság engedélyében kizárólagos kivitelezői jogosultsággal megjelölt nagyvárosi cég
pedig többszörösét kéri annak az összegnek,
amit a gyülekezet a helyi mesterek szakszerű
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Közélet
Az önkormányzati hitelkonszolidáció
százalékos aránya

7,3%
33,9%

26,9%
31,9%

Budapest

mjv

város

falu

(A fenti százalékos megosztás mindösszesen 1 169 milliárd forintot jelent, ezen felül
197,6 milliárd forintot a megyei önkormányzatok, 2,5 milliárd forintot néhány önkormányzati társulás kapott.)
költségfelmérése alapján a maga erejéből erre a célra összegyűjtött. Az így megvalósuló
projektek ár-érték aránya persze köszönő viszonyban sincs a vidéki vállalkozók és megrendelők egymás izzadságával kiszenvedett
hatékonysági mutatóival. Ezeknek a pénzek-

nek ugyanis csak egy része lesz beton, gázolaj,
melósok munkabére, sokadik vidéki alvállalkozó pár százaléknyi haszna. Magyarán szólva, az állami beruházások és a „címkézett”
hatósági engedélyek miatt a vidéki gazdaság
és az üzleti/vállalkozói etika iszonyú torzulási folyamata zajlik.
A példák ugyan éppen arra szolgálnak bizonyítékul, hogy a hatalom nagyon is hálás
a vidéknek választói bizalmáért (lám men�nyi pénzt fordít fejlesztésére), a baj viszont
az, hogy ez a mesterkélt vidékfejlesztés éppen arra nem ad lehetőséget, hogy kiderüljön: mire vagyunk képesek a magunk erejéből? Mit tudunk kezdeni a saját adottságaink,
képességeink, áldozatvállalásunk, közösségeink egyesített szellemi-anyagi potenciáljának felhasználásával? Nem lavírozva a keresztapák itt nyitott, amott zárt ajtói között,
hanem az Uniótól elnyert forrásokhoz hozzáadva a helyiek anyagi áldozatának, hazai
tudósok-mérnökök gazdag tapasztalatának,
falusi/kisvárosi mesterek gógyijának és helyi
közösségek szellemi-lelki tartalékainak mozgósításával előbányászott pluszt, megtöbbszörözni azt az euro/forint vagyoni értéket, ami-

A választási kampány során főleg a nagyvárosokban befektetett erők és pénzek szavazatokban mért
hozamát az alábbi számadatok mutatják.
A 2014-es országgyűlési választások település-soros adatainak összegző kimutatása
összlakosság
%-a

Erre a listára
szavazók %-a

16,5%

16,8

39,3

185,7

412 040

19,2%

20,0

40,9

185,0

Városok (322)

706 869

33,0%

32,0

45,1

130,0*

Községek (2808)

668 905

31,2%

31,2

48,8

38,8**

2 142 222

100,0%

100,0

Átlag: 44,2

Átlag: 130,6

Fidesz–KDNP listára adott
összes szavazat

(db)

%

Budapest

354 408

Megyei jogú városok (23)

átvállalt hitel
ezer Ft/lakos

*Nem érintett 28 város, és **1114 falu. (A városok/községek átlaga a nem érintettek lakosságszáma nélkül értendő!)
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be utalt összegként a projekt belekerül. Ettől
válna az eddigieknél ezerszerte magyarabbá
egy-egy beruházás, erősödhetnének települési közösségeink önmaguk kormányzásában,
csökkenhetne végre a térségek közötti területi fejlettségbeli különbség. Mert nem a valaki jóvoltából kapott támogatás, számlák legyártásával való elköltése volna a cél, hanem
a létrejött mű honosítása, magyar tájba-lélekbe plántálása, „társadalmasítása” is megvalósulna, amiben sok-sok helyi verejték és
tudás benne van. Ebből a megfontolásból a
Leader források megcsappanása kifejezetten súlyos vesztesége vidékünknek.
Nem a nagyvárosi polgármester kollégák
és nagyvárosi lakosok, vállalkozók-beruházók ellen szólok. Ők nem tesznek mást, mint
élnek az adott lehetőségekkel, és „segítenek”
abban, hogy a Magyarországnak szánt egyetlen eurocent se maradjon a brüsszeli kasszákban. Náluk egy szinttel magasabban kellene
rádöbbeni arra, hogy a vidék nem hálát vár el
szavazataiért, hanem bizalmával olyan távlatos(!) üzletet kínál az országvezetésnek még
mindig, amiből ki akarja venni a részét maga is – úgy a munka, mint a tisztességes haszon formájában.
A települések hasznosságának méretgazdaságossági szempontok szerinti minősítése, a helyi közszolgáltatások és a falusi közigazgatás feladatainak-hatásköreinek állam
általi „segítő átvállalása” (centralizálás) helyett itt az ideje a falusi/kisvárosi (emberi)
mércéhez igazítani a politikát, megszolgálni a vidékiek reményéből fakadó ismét megelőlegezett bizalmat (fides), amely közegből
az összes listás szavazat csaknem kétharmada (64,2%) származik. Ez a többség máig nem
képes megszervezni önmagát, és erőt felmutatni a kormányzati stílust meghatározó kisebbség ereje mellett.

Tapasztalatcsere
Tanulmányúton: Steinkjerben, Verdalban, Fosnesben, Høylandetben és Stangéban

Esélyegyenlőségi programok Norvégiában
Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára

A TÖOSZ Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel (MANORKA) című projektjének fontos
része az Esélyegyenlőségi Munkacsomag, amelyben különleges hangsúlyt kap a nők szerepvállalásának erősítése a
közéletben, valamint azon önkormányzati támogatási lehetőségek felkutatása, amelyek hozzájárulnak a munka és a
magánélet egyensúlyának megteremtéséhez a nők esetében. A Pilot programban öt magyar és öt norvég hölgy vesz
részt, akik párt alkotva (egy magyar, egy norvég) dolgoznak együtt.
Áprilisban tartották Budapesten az előkészítő munkacsoportülést, ahol a résztvevők
megismerkedhettek a norvég, illetve a magyar önkormányzati rendszer működésével,
valamint bemutatkoztak a kiválasztott hölgyek és településeik. A norvégiai tanulmányutakra júniusban került sor.

ja; különféle műszaki eszközökre szerelhető
készülékek, amelyek jelzik, ha a hűtő nyitva
marad, vagy a gázt nem kapcsolják le, vala-

mint a gyógyszeradagoló, amely hangjelzéssel figyelmeztet az esedékes bevétel időpontjára. Mivel a norvég társadalom is öregszik,

Látogatás Steinkjerben
és Verdalban
Németh Violetta, Bük város képviselője (norvég partnere Grete Bekken Mollan, Steinkjer alpolgármestere) és Rujp Zsuzsa, Etyek
község alpolgármestere (partnere Marit Voll,
Verdal képviselője) 2014. június 2-5. között
együtt vettek részt az utazáson.
Először a DMS Egge-t nézték meg, azt az
intézményt, ahol idős embereknek segítenek
olyan technikák megtanulásában, alkalmazásában, amelyek megkönnyíthetik a mindennapi életüket és ezáltal kevésbé szorulnak
rá mások segítségére. Így idősebb korukban
is majd a saját, megszokott környezetükben
élhetnek, és nem feltétlen szükséges öregek
otthonába vonulniuk. Ilyen technika például a nagykijelzős, érintőképernyős táblagép,
amelybe be lehet programozni a napi rutint,
mint az étkezések, gyógyszerbevétel időpont-

A képen balról a második Németh Violetta
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Tapasztalatcsere
fontos szemponttá vált, hogy az idős emberek is teljes életet élhessenek. Ezzel a Norvégiában egyedülálló, nagy népszerűségnek
örvendő projekttel szeretne a steinkjeri önkormányzat az idős emberek esélyegyenlőségéhez hozzájárulni.
A tanulmányút során a két magyar hölgy találkozott Kristine Svendsennel, Norvégia legnagyobb munkaügyi szervezetének, a Norvég
Szakszervezetek Ernyőszervezetének (LO) a
titkárával. Az LO 22 szakszervezetet fog ös�sze. A szervezet fő feladatának tekinti a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását,
Balról a negyedik: Pénzes Erzsébet.
immáron 70 éve. Céljuk elérni, hogy a női
A jobbszélen: Füzy Andrea
és a férfi munkavállalók azonos feltételekkel
dolgozhassanak, vagyis azonos munkáért,
ugyanannyi bért kapjanak; a nőknek legyen
lehetőségük választani: teljes vagy részmunkaidőben szeretnének dolgozni. Tevékenységeik közé tartozik még az elnőiesedett és elférfiasodott szakmák okainak felkutatása,

megszüntetése. Kristine példája azt mutatja,
hogy állami segítséggel egy tehetséges, egyedülálló anya is szép karriert futhat be.
Németh Violetta és Rujp Zsuzsa ellátogattak a steinkjeri városházára, ahol részt vettek a Településfejlesztési Bizottság ülésén.
A bizottságokban a nemek aránya kötelezően 60-40 százalék. A Városházán találkoztak
Björn Arild Gram polgármesterrel, Torunn
Austheim jegyzővel és Karsten Saugestad személyügyi előadóval, akiktől az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények szervezeti felépítéséről tájékozódhattak. Megtudták,
hogy az önkormányzati dolgozók esetében a
nemek aránya 50-50 százalék. A személyügyi
előadó azt is elmondta, hogy 1976 óta létezik
az a törvény, amely védi az alkalmazottakat.
Ebben többek között szó esik a diszkrimináció tilalmáról: az önkormányzat nem részesítheti előnyben a férfi munkaerőt a nőivel szemben. A nőknek jogukban áll szülési
A beistadi óvodában óvóbácsik is dolgoznak
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szabadságra menni, vagy részmunkaidőben
dolgozni. 2015-ben új szabályozás lép életbe,
amely megadja a jogot a részmunkaidőben
dolgozóknak arra – ha sokat és rendszeresen
túlóráznak –, hogy a részmunkaidős foglalkoztatottságukat növeljék, akár teljes állásban
dolgozzanak ugyanabban a pozícióban.
Németh Violetta a tanulmányút utolsó napján járt a Steinkjer-beistadi óvodában. Norvégiában kétféle óvoda van: magán és önkormányzati fenntartású. A Beistadi magánóvoda
szülői összefogással, magánpénzből jött létre, de ma már az államtól is kap a fenntartáshoz támogatást. A vezető óvónő bemutatta az
óvodát és a két óvóbácsit is. Az intézményvezető elmondta, hogy elkötelezettek abban
a tekintetben, hogy óvóbácsi is legyen a gyerekekkel, mert sajnos sok olyan gyerek van,
akit az édesanyja egyedül nevel, és így nem
lát maga előtt férfi mintát.
A képviselő asszony a Campus Steinkjerben
találkozott Marna Ramsöy-vel is, az önkormányzat esélyegyenlőségi bizottságának vezetőjével. Az ötfős bizottság egyik fontos tevékenysége a március 8-i nemzetközi nőnap
rendezvényének megszervezése. Ennek keretében minden alkalommal kitüntetnek egy
helyi nőt, aki sokat tett a nők esélyegyenlőségéért Steinkjerben és a hozzátartozó településeken. Tavaly ezt a díjat Kristine Svendsen, az
LO helyi titkára kapta meg. Találkozott még
Gerd Thorshauggal, aki a Campuson dolgozik, ő foglalkozik az emigránsokkal, külföldi letelepedők esélyegyenlőségi problémáival,
felnőtt képzésekkel, valamint Björn Gunnar
Erikssonnal tanárral, aki létrehozta és vezeti a Campuson található ifjúsági klubot. Közvetlenül kapcsolatban állnak a 11 fős diákönkormányzattal és folyamatos kapcsolatot
tartanak az önkormányzattal, a fiatalok igényeivel, problémáival kapcsolatosan.

Tapasztalatcsere
Balról az első: Rujp Zsuzsa

Rujp Zsuzsa, Etyek község alpolgármestere
a verdali városházára látogatott el, ahol Ellen
Vinne és Inger Lise Rostad, a „The Incredible Years” („Csodálatos évek”) programmenedzserei bemutatták, hogyan alkalmazzák
immár minden verdali óvodában és iskolában a Carolyn Webster-Stratton által kifejlesztett programot. A program célcsoportjait a gyerekek, szülők, óvónők és tanárok
alkotják. A gyerekkorban manapság minél
inkább jelenlévő viselkedési, érzelmi és szociális problémák megelőzésére, illetve megoldásához nyújt segítséget ez a program. A
mai verdali gyerekek és fiatalok a jövő munkaerőpiacának nyerteseivé válhatnak, mivel
sokkal inkább nyitottak lesznek a különféle
nyelvek, kultúrák, vallások és a másik nem
iránt is. Ez a tulajdonság azonban nem alakul ki spontán, hanem kemény, kitartó munkával, hosszú távú stratégiai gondolkodás segítségével teremthető meg.
A Reinsholm óvodában tett látogatás alkalmával a „The Incredible Years” programban
részt vevő óvónő bemutatta, hogyan működik a program a gyakorlatban. Norvégiában
is viszonylag nagy az óvodai csoportlétszám,
de négy nevelő jut egy csoportra, és a férfiak
nemcsak fizikai munkaerőként vannak jelen
az óvodában, hanem többen a csoportban is
dolgoznak.

Az alpolgármester asszony, látogatást tett
a Levangen Innherred Recycling Centerben
is. A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú szemétszállító cég felépítését, munkáját a PR- és marketingért felelős hölgy mutatta be, aki két kisgyerek (3 és 6 évesek) mellett
dolgozik teljes állásban. Elmondta, lehetősége volt csökkentett munkaidőben dolgozni,
amíg a gyerekek kisebbek voltak. Éppen a látogatás ideje alatt adták át az új irodaépületet.
A munkaerő kiválasztására az új központban
is nagy hangsúlyt fektettek, és természetesen
szem előtt tartották mind a férfi mind a női
dolgozók munkához való jogát.

Látogatás Fosnesben
és Høylandetben
Pénzes Erzsébet, Hidegkút község polgármestere (norvég munkatársa Bjørg Tingstad, Fosnes polgármestere) és Füzy Andrea, Abasár
község képviselője (partnere Hege Nordhe-

im-Viken, Høylandet polgármestere) 2014.
június 11-14. között utazott Norvégiába.
Fosnesben a polgármesteri hivatalban találkozott a két hölgy a jegyzővel, a könyvtáros-művelődésszervezővel, egy részmunkaidőben
dolgozó adminisztrátorral és a polgármesterrel (valamennyien nők), aki a településről
és a mikrotérségéről tartott előadást. A 600
fős település különlegessége, hogy egy szigeten helyezkedik el a falu központja, ahová
csak komppal lehet átjutni. Két óvodát, két iskolát, két orvosi rendelőt tartanak fenn, hogy
a szigeten élők is ugyanazt az ellátást kapják,
mint a szárazföldiek. A településnek ugyanazon feladatot kell ellátnia, mint egy nagyvárosnak, csak sokkal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, ezért szorosan együttműködnek a
környező településekkel, és társulásban látnak
el számos feladatot. A hivatalban csak műszaki, esetleg gazdasági területen dolgozik férfi,
egyébként általános, hogy nők látják el az ad-

Balról a negyedik: Pénzes Erzsébet.
A jobbszélen: Füzy Andrea
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Tapasztalatcsere
minisztratív munkaköröket. Alapvetően mindannyian elégedettek a munkájukkal, életükkel
és a nők helyzetével Norvégiában.
A jegyzőnő elmondta, korábban nem dolgozott a közszférában. Az édesapja biztatására mérnöknek tanult. Az egyetemen fele-fele
volt a férfiak és nők aránya, de csak a férfiak
kaptak munkát. A hetvenes években a jegyzőnő maga is küzdött a női egyenjogúságért,
tüntetéseken is részt vett, manapság úgy látja, a mai fiatal lányok nem becsülik meg a kivívott jogokat, és attól tart, elveszthetik őket.
A könyvtáros hölgynek hagyományos életutat kellett választania. Férjhez ment, négy
gyermeket nevel, egy farmon élnek. Kereste azonban a kiutat, és 44 évesen tanár lett.
Ő is aktív részese volt a női egyenjogúságért
folytatott küzdelemnek. A húgait, már ő ösztönözte arra, hogy olyan szakmát, életet válasszanak, amilyet szeretnének.
Az adminisztrátor hölgy részmunkaidőben
dolgozik, második gyermekét várja éppen.
Úgy véli, a gyermek születése egy nő életében akadályozza a karrier fejlődését, s tapasztalat szerint a nyugdíj, a jövedelem sem azonos a két nem között. A szülő juttatást csak a
gyermek egyéves koráig kap, ezután, ha nem
dolgozik, nincs biztosítása, ezért kell dolgozni

akár részmunkaidőben is. A magyar vendégek
azt tapasztalták, hogy a szabadidő eltöltésére rengeteg a lehetőség a településen. A lakosok az aktív szabadidős tevékenység mellett,
nemcsak magukért, hanem a közösségekért
is sokat tesznek. Erős a civil élet, jelenleg az
önkormányzat húsz egyesületet támogat, köztük a jótékonysági nőegyletet, amely a gyermekek neveléséért, a családi közösségekért
dolgozik. A három különböző területen dolgozó hölgy azt nyilatkozta, hogy mindent el
tudnak érni, amit szeretnének, a lehetőségeik
korlátait ők önmaguk szabják meg.
A magyar vendégek meglátogattak egy családi házból kialakított óvodát is, ahol három
óvónő és egy gyakornok gondoskodik a különféle életkorú gyerekekről. Nincs korosztályos csoportbontás, azonban differenciált foglalkozások zajlanak. Az iskolában hetedikes,
nyolcadikos lányokkal beszélgettek a terveikről, akik nagyon intelligensek, magabiztosak,
céltudatosak és nyitottak voltak.
Az idősotthon életébe is bepillantást nyertek, ahol csak nők dolgoznak, mint általában
a szociális területen. Tizenhét idős embert
ápolnak, akik külön szobákban kapnak elhelyezést. Ezen kívül még nyolc apartman is működik, ahol az önmagukról még gondoskodni

Az intézmény konditermét és uszodáját a település lakói is használhatják
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képes házaspárok élnek. Az intézmény nyitott
a település felé, például a konditermet a falu
lakói is használhatják. Továbbá itt kapott helyet az orvosi rendelői is. Az intézményekben
egységesen jellemző az igényesség, tisztaság
és a családias, emberközpontú légkör. A dolgozók mosolygósak, kedvesek, a berendezések korszerűek.
Høylandetben a polgármesteri hivatalban
a polgármester asszony és a jegyzőnő bemutatták a települést, ahol 1200 lakos él. A képviselő-testület 19 főből áll, havonta tartanak
testületi, bizottsági üléseket. Fosneshez hasonlóan, Høylandetben is ebben a ciklusban
először nő a polgármester. Számos női vezető dolgozik az önkormányzatnál, azonban a
technikai, mezőgazdasági, fejlesztési területeken férfiak tevékenykednek, valamint az
óvodában és az iskolában is dolgoznak férfi
pedagógusok.
A jegyzőnő 2012. januárban kezdett dolgozni ebben a pozícióban. Høylandetben jelenlegi munkájával meg van elégedve, a hivatali dolgozók is lelkiismeretesen látják el
feladataikat.
Norvégiában évente értékelik az önkormányzatok működését. Több szempontot
vesznek figyelembe, mint például: gazdasági
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mutatók, kötelező és vállalt feladatok, gyermekvédelmi, idősgondozási ügyek ellátása.
Minden területet pontoznak, és a végeredmény alapján rangsorolják a településeket –
Høylandet ebben a versenyben első helyen
végzett. A pontszámok azt is megmutatják,
hogy mely területen van szükség még fejlesztésre, a működés hatékonyabbá tételére.
Az iskolában Eva-Kristina vezette körbe
a látogatókat, akik bepillanthattak egy osztály munkájába is. A férfiak és nők egyenlő arányban képviseltetik magukat a tanári karban.
A magyar pilot program résztvevői a MOT
programról is kaptak tájékoztatást. A MOT
norvég szó, jelentése: bátorság. Mottójuk:
bátorság az élethez, bátorság ahhoz, hogy
nemet mondj! Fiatalokkal, fiataloknak a fiatalokért dolgoznak. A mozgalom kiindulópontja, hogy mindenkinek joga van egyenlő
esélyekkel indulni az életben, és további esély
is jár annak aki valamilyen oknál fogva félrecsúszott, vagy rossz fordulatot vett az éle-

te. Önkéntesek tevékenykednek a szervezetben. A MOT-nak kidolgozott módszertana
van, amelynek célja, hogy olyan öntudatos,
céltudatos és erős egyéniségek kerüljenek ki
az oktatási intézményekből, akik mernek élni
és tenni önmagukért és társaikért is.
A magyar vendégek meglátogattak egy erdei
óvodát, melynek jellemzője, hogy a gyerekek
csak addig tartózkodnak az óvodaépületben,
amíg reggel mindenki megérkezik, ezután a
természetben vannak, az időjárástól függetlenül, csak mínusz tizenöt fok alatt mennek
be az épületbe. Három óvodapedagógus gondoskodik a gyerekekről, a látogatáskor éppen
két férfi és egy nő. Mindent maguk készítenek: a berendezési tárgyakat, az erdei kalandpályát, a hintát, maguk gyűjtik a fát, maguk
rakják a kemencét, főzik az ételüket. Általában a mozgékonyabb gyermekek szülei választják ezt a lehetőséget.
A Humor fesztivál központjába is ellátogatott a magyar delegáció. A kétévente megrendezett fesztivál alatt hatalmas sátortábo-
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rokat alakítanak ki, és két, egyenként 2500 fő
befogadására alkalmas sátorban zajlanak az
előadások. A fesztiválra az ország minden
pontjáról érkeznek látogatók és előadók egyaránt. A hatalmas rendezvényen önkéntesek
dolgoznak, akik minimális juttatást kapnak
munkájukért. Az egyik főszervező, egyedülálló anyaként neveli fiát, kétszer elvált, és már
nem akar máshoz alkalmazkodni. Őszintén
beszélt arról, hogy az ő életében a főszerepet
a gyermeke mellett a munkája tölti be, és ezzel teljesen elégedett.
Az egyik férfi munkatárs elmondta, hogy
három gyermekük van. Amíg kicsik voltak, ő
volt velük otthon, mivel a felesége orvosként
dolgozik. Jelenleg is ő vállal nagyobb szerepet
a nevelésükben a felesége munkaidő beosztása miatt. A magyar vendégek megtekintették még a rehabilitációs intézetet, ahol súlyos
műtéteken, protézis beültetéseken, agyvérzésen átesett embereket ápolnak. Általában
kettő-négy hetet töltenek itt a páciensek, akik
teljes körű orvosi ellátásban, mozgásterápiában, fizikoterápiában részesülnek. A saját
uszodával, tornateremmel rendelkező intézmény nyitott a település lakosai előtt, külsősök is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Itt
is főként hölgyek dolgoznak, de férfi ápolókra is nagy szükség van.
A három szerállásos tűzoltó szertárban
tett látogatás alkalmával megtudták a magyar vendégek, hogy a nem hivatásos tűzoltóságon nincs állandó ügyelet, személyhívón
és SMS-ben kapnak riasztást a tűzoltók a káreseményekről. Évente hat alkalommal tartanak gyakorlatot, rendszeresek a továbbképzések és a tűzoltó versenyek. A tűzoltóságon
hölgyek nem dolgoznak.
A norvég vendéglátók is hasznosnak ítélték meg a látogatást, bevallásuk szerint más
szemszögből tekintettek saját magukra.
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Zakar Ágnes és vendéglátója,
Eva Søgnebotten

A bölcsödében hét gyerek alkot egy csoportot

Az óvoda játszótere
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Látogatás Stangéban
Mérges Józsefné Zakar Ágnes, Szentendre város képviselője 2014. június 22-25. között töltött négy napot norvégiai tanulmányúton.
Vendéglátója Eva Søgnebotten, Stange alpolgármestere volt. A képviselőnő szerint a norvégok általában magabiztos, nagyon önálló életvitelt folytatnak, és ez a fajta biztonság nem
csak a magas életszínvonalnak köszönhető,
egyfajta Skandináviára jellemző életmód. Mindenkinek azonos jogai vannak, nagy energiát
fordítanak a szegények, menekültek, betegek
gondozására. Stange nagyrészt jól működő,
évszázados hagyományokra visszatekintő farmergazdaságokból áll. Zakar Ágnes több intézménybe is ellátogatott. Sőt! A norvég mindennapokba oly módon is betekinthetett, hogy az
alpolgármester asszony házában, az ő személyes vendégeként tölthetett el néhány napot.
Ezalatt meglátogatott egy magánóvodát,
ahol Merete Nilssen, az Utsikten nevű óvoda
vezetője ismertette a norvégiai óvodák, bölcsődék általános helyzetét. A bölcsődében 7
gyerek, az óvodában pedig 14-18 gyerek alkot
egy csoportot. Egy csoportra négy pedagógus-dajka jut. Norvégiában az óvodai ellátás
nem ingyenes: 2400 norvég korona/gyerek/
hónap (körülbelül 96 ezer forint) kell fizetniük a családoknak.
Az óvodában 80 gyerekre vigyáznak, a 23
pedagógus, gondozó közül 4 férfi. Nagy hangsúlyt fektetnek a nemek közötti esélyegyenlőségre, ennek megnyilvánulási formája férfiak alkalmazása a gyerekfelügyeletben, ami
kisgyerekeknél Magyarországon még nem jellemző. Bizonyos tevékenységeket, például a
horgászást a férfi tanárok vezetésével gyakorolják az óvodások. Kerülik a tipikus lány-fiú
szerepek hangsúlyozását, sokkal inkább az
emberi értékekre fókuszálnak, ezt próbálják
megtanítani a gyerekeknek már az óvodában
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is. Az óvoda mindennapi életébe az apukákat is bevonják, amennyire csak lehet. Érdekesség még, hogy az ételeket közösen főzik
az óvó nénik és a gyerekek.
A szentendrei képviselő asszony a városházán találkozott Kristin Scietne oktatási
tanácsadóval, aki elmondta, hogy a tankötelezettség Norvégiában is, csakúgy, mint
Magyarországon 6–16 éves korig tart. A problémás, mentálisan sérült gyerekeket külön
iskolákban nevelik. Az általános iskola után
következő középiskolai rendszer már más,
mint nálunk, mivel különválik az alsó- és felső tagozatos középiskola. A gyerekeket arra
biztatják, hogy tanuljanak tovább. Az élethosszig tartó tanulás fontos része a norvég
oktatási rendszernek.
A 2003-ban az oktatás eredményességéről
készült első PISA jelentésben szereplő nem
túl eredményes norvég teljesítmény óta nagy
hangsúlyt fektetnek az oktatás fejlesztésére.
Külön tanulmányútra mentek el norvég oktatáspolitikusok és tanárok Finnországba, hogy
megismerjék a finn oktatási siker meghatározó tényezőit. Rosszabb technikai felszerelést, hasonló fizetéseket tapasztaltak. Kristin
véleménye az volt, hogy a dolog nyitja a finnek szorgalmában rejlik.
A mindennapi oktatás problémái állandóan jelen vannak a norvég sajtóban. Egyik ilyen
probléma a fiúk és lányok oktatási eredményei közötti jelentős különbség, valamint a
fiúk rossz órai magaviselete, melynél megoldást jelentett a fiú és lány osztályok létrehozása. Ez azt mutatja, hogy az iskolai integráció nem olyan mereven kezelt, mint nálunk.
Az esélyegyenlőség az 1970-es évek óta központi helyen áll a norvég oktatáspolitikában.
Az önkormányzati hivatalok ügyfélszolgálata, a felmérések szerint, a második legjobb
szolgáltatást nyújtja Norvégiában. Praktikus
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Stange

megoldás, hogy az ügyfélszolgálatot a bejárat
közelében helyezik el.
A kulturális központ annak ellenére, hogy
Stange nem turisztikai célállomás, számos
kulturális programot szervez a helyieknek.
Nyolcvan alkalmazottal és 200 önkéntessel
dolgoznak, mely a 20 ezer fős városban nagy
számnak mondható. Klubfoglalkozások, nyári
táborok szervezésével a nehéz hátterű, mene-

kült gyerekeknek biztosítanak programokat.
A szociális, egészségügyi iroda munkájába is
bepillantást nyert a képviselő asszony, megtudta, hogy a szociális rendszer egész Skandináviában nagyon fejlett, így Norvégiában
is. Itt is díjmentesen jár a nyugdíjasoknak
az otthonápolás. Stange városa bevételeinek mintegy felét költi betegek, idősek, sérültek gondozására.

Családi ház Stangeben
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A városnak 500 szociális bérlakása van,
mely a rászorulók lakhatási gondjainak megoldásában segít; akiknek nagy része menekült, emigráns vagy drogfüggő.
Zakar Ágnes találkozott Stange képviselőivel is: Mirjam Engelsjorddel a Liberális pártból, Anfinn Standerholennel a Szociáldemokrata pártból és Kirsti Berge-vel a
Konzervatív pártból. Kirsti Berge prezentációt készített annak bemutatására, hogyan
ünnepelte Stange önkormányzata 2013-ban
a nők szavazati jogának 100. évfordulóját.
Egy tájékoztató füzet készült erre az alkalomra, valamint múzeumlátogatásokra,
konferenciákra került sor, ezeket a kezdeményezéseket a város 200 ezer norvég koronával támogatta.
Norvégiában minden önkormányzat működtet önkéntes központot, Stange városa is,
ez az Ottestad Frivillig Önkéntes Ház. Célja, hogy összegyűjtsék mindazokat, akik önkéntes munkát akarnak, tudnak végezni, és
egyúttal azokat is, akiknek segítségre van
szükségük: a háztartási munkában, a kertészkedésben, jogi tanácsadásban, szállításban,
gyermekfelügyeletben stb. Létrehoztak ugyanitt egy használt ruhák és árucikkek boltját is.
Az önkéntes ház egy állandó alkalmazottal
működik, aki közvetlenül a polgármesternek
tartozik beszámolni a ház működéséről és a
kapott támogatás felhasználásáról.
A tanulmányutakon résztvevő hölgyek
arról számoltak be, hogy számos jó példát,
gyakorlatot ismertek meg, amelyek itthoni
megvalósításához sok esetben nem elsősorban a pénz, hanem az akarat, elszántság szükséges.
Következő számunkban a magyarországi
workshopokról olvashatnak tudósítást, melyek témája az átvett norvég gyakorlatok hazai megvalósítása lesz.
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Hatékonysági hálózatok Norvégiában
Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A Norvégi Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) 2002-ben indította útjára a Hatékonysági Hálózatok (HH) programját, azóta több mint 350
norvég önkormányzat csatlakozott egy vagy több hatékonysági hálózat munkájához. A hálózatok segítségével a KS lehetőséget nyújt a résztvevő önkormányzatok számára, hogy saját működésük elemzése, másokkal való összehasonlítása alapján, valamint tapasztalatcserék segítségével fejlesszék, javítsák szolgáltatásaikat.
Az elmúlt években a norvég önkormányzatok
feltérképezték azokat a területeket, ahol fejlesztésre van szükségük, intézkedéseket terveztek meg és valósítottak meg az iskolákban,
óvodákban, a gyermekellátásban, építésügyben, idősellátásban. A hatékonysági hálózat
program módszertanának fókuszában az áll,
hogy kiderüljön, vajon a bemeneti erőforrások és az eredmények között van-e megfelelő kapcsolat, a befektetett energiaforrások
arányban állnak-e az elért eredményekkel a
közszolgáltatás nyújtás során. A hatékonysági hálózatok programjában részt vevő önkormányzatok az egyes szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan feltérképezik és elemzik a szolgáltatások hatékonyságát, rendelkezésre állását, a minőséget és a felhasználóktól érkezett
visszacsatolásokat.

A hálózatok módszertana
Egy hálózat általában négy-nyolc önkormányzatból áll, és egy szolgáltatásra koncentrál. Az állandóság, fenntarthatóság
szempontjából nagyon fontos, hogy egy hálózati ciklus során ugyanazok a személyek
találkoznak. A hálózatban dolgozók felelőssége, hogy a program során tanultakat, ta-
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pasztaltakat megosszák munkatársaikkal,
szervezetük további dolgozóival. Minden
hálózatnak van egy szakértő moderátora az
indikátorok meghatározása, kutatások elvégzése területén, s megfelelő kommunikációs
kompetenciái segítségével képes moderálni
a hálózati tagok közötti párbeszédet, munkát. A hálózati munka sikerének egyik legfontosabb ismérve ugyanis éppen az, hogy
megfelelő teret és időt ad az önkormányzatoknak ahhoz, hogy egymással párbeszédet
folytassanak, megosszák a tapasztalataikat.
Ezt a folyamatot „benchlearning”-nek, egymástól tanulásnak hívjuk, amelynek különféle szakaszai vannak:
• a választott szolgáltatások adatainak ös�szehasonlítása;
• a hatékonyság és minőség összehasonlítása a többiek szolgáltatásával;
• tapasztalatok megosztása, egymástól való tanulás;
• a szolgáltatások feltérképezését követően
fejlesztési célok kitűzése;
• legjobb gyakorlatok beazonosítása;
• saját teljesítmény időbeli alakulásának
nyomon követése a folyamatos fejlesztés érdekében.
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A hálózat a szolgáltatásokat két szempontból vizsgálja meg 1. a mért minőség szempontjából – indikátorokkal mérhető minőség-szempontok: végrehajtásra szánt idő,
eredmények, rendelkezésre állás, szolgáltatások által lefedett terület; 2. a felhasználók
és alkalmazottak által megtapasztalt minőség. A hálózati találkozók ennek megfelelően a következőképpen alakulnak:
1. értekezlet: az indikátorok áttekintése,
szolgáltatások feltérképezése, értékelése indikátorok segítségével.
2. értekezlet: a felhasználok elégedettségét szolgáló kutatások eredményeinek
áttekintése.
3. é rtekezlet: a kétféle értékelés (indikátorok, kutatások) közös áttekintése.
A moderátor minden találkozóra elemzést
készít az indikátorok, kutatások eredményeiből, összehasonlítja az önkormányzatoknak
az adott szolgáltatás terén nyújtott teljesítményét, ebben bemutatja az egyes, a hálózatban
részt vevő önkormányzatok szolgáltatásnyújtásának különbségeit és hasonlóságait a hatékonyság, termelékenység és lefedettség szempontjából, valamint hipotéziseket határoz
meg, és lehetséges magyarázatokkal szolgál
e különbségekre és hasonlóságokra. A hálózat az értekezletek során minden esetben a
jó gyakorlatok átadására, cseréjére összpontosít. A ciklus végén a hálózat tagjai a megbeszélések és tapasztalatok alapján kialakítanak egy Fejlesztési Tervet (stratégiát) az adott
szolgáltatásra vonatkozólag.

Gyermekellátás mint példa
A gyermekellátás javítására szolgáló hálózatok működésén keresztül kiválóan illuszt-
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rálhatjuk a Hatékonysági Hálózat program
módszertanát. A KOSTRA rendszer adatai
alapján összehasonlítjuk az egyes gyermekellátó rendszerek szolgáltatásait, meghatározzuk a felhasználók számát és a szolgáltatások minősége közötti összefüggéseket. A
legtöbb önkormányzat a felhasználói oldallal való kommunikáción keresztül kívánta javítani a szolgáltatásait. Ebben a hálózatban
tevékenykedő önkormányzatok, mint fenntartók felméréseket végeztek a felhasználók
körében a gyermekellátási szolgáltatások minőségéről. E felmérések legfontosabb eszközei a szülőkkel készített szóbeli interjúk és
a szülők (vagy a gyermek más legközelebbi
hozzátartozója által) készített írásbeli értékelések. Számos önkormányzat új módszertani
és kommunikációs eszköztárat alakított ki,
sok esetben a családdal közvetlen kapcsolaton
keresztül segítették a szülőket abban, hogy
gyermeküket könnyebben, másként neveljék.
Hangsúlyt helyeztek arra is, hogy gördülékenyebb, együttműködőbb kommunikáció alakuljon ki a családok és a gyermekellátásban
dolgozók között. Egyértelművé vált, hogy az
önkormányzat különféle intézményei között
is erősíteni kell az együttműködést (család-

segítő központok, gyermek orvosi szolgálat,
iskolák, óvodák stb.). Az elvégzett munka fontos eleme volt az a nyitottság, amellyel a hálózatban résztvevők bemutatták szolgáltatásaik
pozitív és negatív ismérveit, ez az a nyitottság, amely a felhasználókban is feltétlen bizalmat keltett.

A program portálja
A Hatékonysági Hálózat fontos eszköze a
honlap. A KS létrehozott az önkormányzatok számára egy portált (www.bedrekommune.no), melynek segítségével az összes
önkormányzat elemezheti a teljesítményét
minőség, termelékenység, felhasználói elégedettség szempontjából, és összehasonlítja
különféle szolgáltatásait a többi önkormányzatéval. A KOSTRA rendszer felértékelődött
a Hatékonysági Hálózat programnak köszönhetően, hiszen sok önkormányzat a KOSTRA rendszer adatainak figyelembevételével
állítja össze a stratégiáját, határozza meg a
menedzsment folyamat lépéseit. A KOSTRA
hatékonyságának növelése érdekében a KS
számos változtatásra, új szempontok bevezetésére tett javaslatot a rendszerrel kapcsolatban. A saját portáljuk esetében is további

www.toosz.hu

fejlesztések várhatók, tervezés alatt van például egy interaktív felület kialakítása, ahol az
önkormányzatok kérdéseket tehetnek fel szolgáltatásaikkal kapcsolatban, megadva előtte
a helyi körülmények kritériumait.

A hálózatok önkormányzati előnyei
A felmérésekből kiderül, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a hatékonysági hálózati munkában részt vettek, jobban rálátnak
saját szolgáltatásaikra, azaz megalapozottabb vezetési, menedzsment és döntéshozatali technikákat alkalmaznak, és a forrásfelhasználási prioritásaikban a meglévő
finanszírozási kereteken belül változásokat
eszközölnek:
1. S
 aját szolgáltatásaik átláthatóságnak javítása, jobb forráselosztás és prioritás
megállapítás.
2. Javulás áll be a célkitűzések terén, hatékony menedzsment, vezetés és döntéshozatal.
3. A szolgáltatásnyújtás globális, stratégiai
megközelítése, a felhasználók és alkalmazottak fokozott figyelembevétele.
4. J obb döntéshozatal a meglévő pénzügyi
keretek figyelembevételével.
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Tapasztalatcsere
A hálózati munkában részt vevő önkormányzatok 70 százaléka felhasználta az így
nyert tapasztalatait arra, hogy a különféle szolgáltatási területek finanszírozási szerkezetét
átalakítsa, valamint a megszerzett tudást és
információkészletet a meglévő struktúra menedzsmentjének, tervezésének és monitoring
tevékenységeinek szolgálatába állítsa.
A hálózatok optimális működése érdekében
adott kritériumoknak meg kell felelni:
• a felső vezetőség, menedzsment elkötelezettsége a hálózati munka mellett elengedhetetlen;
• biztosítani kell a megfelelő információáramlást a szervezeten belül, valamint a
lakosság számára;
• elengedhetetlen a szervezeten belül bizonyos fokú részvétel a hálózati munkában;
• kiemelkedő jelentőségű a politikai szint
folyamatos tájékoztatása;
Bemeneti erőforrások,
az előállított szolgáltatás költségei

Hozzájárulási
díjak

• fontos, hogy a résztvevők megfelelő mó-

don motiváltak legyenek mind az egymástól való tanulás, mind a mások tanítása terén.
A hálózatban nem kell egyforma méretű
önkormányzatoknak együtt dolgozni, a kutatások azt bizonyítják, hogy a méret és lehetőségek tekintetében eltérő önkormányzatok
más-más dinamikája hozzájárul ahhoz, hogy
a részt vevő önkormányzatok még többet tanulhassanak egymástól. Egyes önkormányzati típust megtestesítő településeknek lehetnek sajátos jellegzetességei, ebben az esetben
külön hálózatot is létre lehet hozni adott témákban. A KS-en belül például működik egy
nagyvárosi hálózat, de ennek tagjai más hálózatok munkájából is kiveszik a részüket.

A HH program sikerének okai
A hálózatok célja, hogy azonos vagy alacsonyabb finanszírozási forrásokkal képesek leMérhető minőség, a végrehajtásra szánt idő,
felhasználói eredmények stb.
Milyen eredményeket érünk el?
Mit tanulhatunk egymástól?
Melyek a célkitűzéseink

Hálózat

A szolgáltatások
rendelkezésre állása

Megtapasztalt minőség, a szolgáltatások
a felhasználók szempontjából történő értékelése

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó alapadatok, nyilvános statisztikák
5-10 önkormányzati adat szolgáltatásonként
Kutatások 20-25 kérdés szolgáltatásonként
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gyenek a lehető legtöbb felhasználó számára biztosítani az adott szolgáltatásokat, az
eddigieknél jobb minőségben. Hasonlóan
a világ többi országaihoz, a norvég önkormányzatoknak is egyre nagyobb kihívást jelentenek a rendelkezésre álló pénzügyi keretek. Ugyanakkor, amint azt a Hatékonysági
Hálózatok eredményei mutatják, a megfelelő lépések megtételével lehetségessé válik a
hatékonyabb forrásgazdálkodás, valamint
jobb felhasználói visszacsatolások elérése.
A részt vevő önkormányzatok aktívabb párbeszédet alakítanak ki a felhasználókkal, és
sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a felhasználói oldalra általánosságban is, valamint hatékonyabb gazdálkodási módokat
alkalmaznak.
A módszer fontos eleme a párbeszéd és
a nyitottság: az önkormányzatok a hálózaton belül a jó eredményeik mellett szembenéznek a rossz eredményeikkel is, elfogadják
azt a tényt, hogy szolgáltatásaik értékelésére,
mérésére más önkormányzatokkal való ös�szehasonlítására kerül sor. A szolgáltatások
igénybevevői iránt tanúsított nyitott, aktív
kommunikáció, az önkormányzat saját eredményeire irányuló önkritikus hozzáállás megerősíti a lakosság önkormányzati szolgáltatásokba vetett bizalmát.
A hálózati eredmények hozzájárulnak a
választott képviselők közötti párbeszéd sikerességéhez, az önkormányzati vezetők egyeztetéseihez, a minőségi döntéshozatalhoz és
célkitűzési folyamatokhoz. A norvég KOSTRA rendszer olyan országos információs adatbázis, amely egységes adatokat tartalmaz a
települési és megyei önkormányzatok tevékenységeinek majdnem teljes köréről, például
pénzügy, oktatás, egészségügy, kultúra, környezetvédelem, szociális ellátási rendszer,
lakhatás, technikai szolgáltatások, közleke-

Felhívás
dés. Az adatbázis látványosan illusztrálja az
egyes prioritási területeket, az eredményességet, finanszírozási mértékeket.
A hatékonysági hálózatok a KOSTRA adatok alapján összehasonlításokat végezhetnek,
ez ösztönzően hat a helyi szintre: az elmúlt
években az önkormányzatok hajlandósága is
egyre inkább nő a pontos adatközlésre.
A Hatékonysági Hálózatoknak köszönhetően egyre több önkormányzat a felhasználói szemlélet megerősítését tűzte ki céljául.
A Hatékonysági Hálózatoknak köszönhetően a hálózati munkában részt vevő önkormányzatok
• 65 százaléka növelte a szolgáltatásnyújtás felhasználói fókuszát;
• 85 százaléka javította a menedzsment
módját és a szolgáltatás értékelésének
eszközeit a szolgáltatásnyújtás és erőforrás-gazdálkodás területein;
• 70 százalék új gazdálkodási és értékelési
rendszert vezetett be.

A HH program Magyarországon

Az első negyven jelentkezőnek ingyenes!
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

2013. szeptember 25-én indult az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–
magyar együttműködéssel” című projektünk, amelynek rövid neve, MANORKA
(MAgyar NORvég KApcsolatok). A projekt gazdája a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). A projekt kilenc partner együttműködésével valósul meg. Norvég oldalról vezető partnerünk, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS).
A TÖOSZ korábban – a Norvégiában már
évtizedek óta jól működő gyakorlatot alapul
véve – sikeres önkormányzati kapacitásépítési programot valósított meg a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével partnerségben. 2009-ben létrehoztuk
a Polgármester Akadémiát, amelynek része
volt a helyi önkormányzati képviselők képzése
program is. A Képviselők Képzése programban az előző projekt zárásáig összesen 17 tréningünk volt, amelyen 49 képviselő-testület

A KS Hatékonysági Hálózat Programja Lengyelországban, Ukrajnában is megvalósult.
Emellett, a KS a Norvég Alap 2009–20014-es
időszakában számos olyan projektet indított
el, amelyekben a Hatékonysági Hálózat program más országokban való alkalmazása önálló komponensként szerepel.
A MANORKA projekt keretében két témában használják fel a Hatékonysági Hálózat program tapasztalatait: 1. Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben (szakmai
partner: Magyar Faluszövetség) 2. Idősellátás, házi segítségnyújtás (szakmai partner: Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetsége).

vett részt összesen 287 fővel, ami a résztvevők
tanúsága szerint is sikerrel zárult.
Az előző képviselői képzés tapasztalatait is figyelembe véve a 2014-es általános
önkormányzati választásokat követően
várjuk azon polgármesterek jelentkezését, akik benevezik az önkormányzatuk
képviselő-testületét a tréningre.

Képünk illusztráció

Készült a KS hálózat anyagai alapján.

www.toosz.hu
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Felhívás
A kis létszámú képviselő-testülettel
rendelkező önkormányzatok más települések testületeivel közösen is részt
vehetnek a programban. Az ésszerű az,
hogy a tréner utazik arra a helyszínre,
amit a testület választ magának. A program sikeres teljesítésének feltétele, hogy
minimum 12 fő és maximum 20 fő vegyen részt a tréningen.
A sikeres tréning alapvető feltétele,
hogy a polgármester, a képviselő-testület tagjai és a jegyző, illetve hivatalvezető együtt vegyen részt a kétnapos
programon.
Kétféle tréningre kerülhet sor:
• A nagyobb létszámú képviselő-testület önállóan, amely esetben bevonhatóak a létszámkorlátok figyelembevételével a külső bizottsági
tagok is.
• A kisebb létszámú képviselő-testületek közösen, elsődlegesen a közös
önkormányzati hivatalt alkotó vagy
közös intézményt fenntartó települések testületeinek részvételével.
A Norvég Alap támogatásának köszönhetően az első 40 jelentkező önkormányzat a képzési programban ingyenesen vehet részt, az önkormányzatnak csupán a
megfelelő helyszínt és ellátást, valamint
a trénerek szállását kell biztosítania.
Mindenképpen fontos, hogy minden
résztvevő folyamatosan jelen legyen a
tréning egészén!
A jelenlegi helyi önkormányzati képviselők képzése programját a korábban
– a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) folyamatos
támogatásával – végrehajtott program
tapasztalatainak figyelembevételével
alakítottuk ki.
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A hazai önkormányzati rendszer 2012. január 1-jétől jelentős átalakuláson ment keresztül, ez érintette az önkormányzatok szervezetét, működését, a feladatellátás módját és a
helyi önkormányzatok gazdálkodását. Mindezen változásokra is figyelemmel ebben a
programban egy olyan újszerű pénzügyi menedzsment és tervezési technika bevezetését
is kínáljuk, amelyet programköltségvetés néven szokás emlegetni.
A képviselőképzés pártpolitikától mentes
és nyitott bármely önkormányzat számára,
amely a helyi demokrácia erősödését és az önkormányzati szereplők szakmai felkészültségét, együttműködését szeretné támogatni. Az
interaktív tréningen a képviselőknek módjuk
lesz az alapvető információk megszerzésére,
a pozíciójukból eredő kötelezettségeik és jogaik, kompetenciáik tudatos elsajátítására és
fejlesztésére is.
A képzés célja, hogy a választott képviselők hozzáállásának és gondolkodásmódjának
formálása által fejlődjék a helyi demokrácia, a
települési közösség és az állampolgárok számára nyújtott közszolgáltatások színvonala.
A képviselők megerősítése a cél: önmagukban, a közösségbe és az önkormányzatiságba
vetett hitükben, az egymás iránti tiszteletben
és az együttműködési készségükben.
A program egyrészt alapvető ismereteket
ad (a jogrendszerről, a helyi önkormányzatokról, a választott és kinevezett szereplők
helyzetéről, felelősségükről és lehetőségeikről) az újonnan és az újra megválasztott önkormányzati képviselők számára, másrészt a
fejlődési folyamatot támogatja azáltal, hogy
a jó önkormányzás példáit terjeszti, a helyi közösségfejlesztést és a helyi demokráciát támogatja.
A képzés módszere, időtartama: a választásokat követő négy hónapon belül két inten-

zív nap. A jelentkező önkormányzatnak lehetőséget biztosítunk, hogy a kezdő kétnapos
tréningen túl (további díj megfizetése ellenében) évente egyszer egynapos frissítő tréningen is részt vegyen.
A képzés részeként a következő – a TÖOSZ
honlapján folyamatosan elérhető – jegyzeteket biztosítjuk:
Alapvető ismeretek a demokráciáról, állampolgárságról és alkotmányos alapelvekről; Településvezetés; Önkormányzati tervezés; Önkormányzati gazdálkodás; A helyi
közszolgáltatások működtetése és fejlesztése; Helyi társadalmi párbeszéd; Az önkormányzat szervezete és működése – a képviselői munka elvei és szabályai.
A jegyzetekhez kapcsolódnak a tréninget alkotó modulok, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel. Minthogy minden település számára
testre szabott tréninget szeretnénk nyújtani,
ezért a képzést megelőzően a tréner egyeztet
a település vezetőivel arról, hogy melyek az
adott település számára prioritásként kezelendő témák és ügyek. Fontos hangsúlyozni,
hogy nem konkrét helyi ügyeket fognak feldolgozni a tréning alatt, hiszen a program célja, hogy az önkormányzaton belül mindenki
megismerje a maga szerepét és kötelességét,
valamint a képviselőtársait.
A képviselő-testületi programunk egyszerre nyújt könnyen áttekinthető formában alapvető ismerteket és az önkormányzati szereplők közötti együttműködést erősítő
megoldásokat.
További információkért forduljon bizalommal hozzánk: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese (steiner@toosz.hu (1)321-2496),
a program felelőse.
Várjuk jelentkezésüket!

Rohr-Utcabútor Kft.

2481 Velence, Vásártér utca 49.

Telefon:
+36 22 472 220
Web: rohr-utcabutor.hu
Mobil:
Internet telefon:
+36 70 313 6192
+36 22 898 377
Telefax:
E-mail: titkarok@rohr-utcabutor.hu +36 22 589 013

MEMBER OF MEVA GROUP

Tisztelt Partnereink!
Figyelmükbe ajánljuk többféle hulladéktároló edényeinket, komposztálóinkat és kültéri felszereléseinket. Az év végéig akciósan vásárolható lesz többek között: 120-240 literes műanyag hulladéktároló, fém
hordó, műanyag kanna, valamint a téli karbantartás eszközei.
Akciós termékeinket keresse a honlapunkon!
Cégünket továbbra is széles termékskála, jó minőség és kedvező ár
jellemzi.

MEVA-HU Kft.
Tatabánya, Táncsics M. út 1.
Telefon: 34/300-852
Fax: 34/510-855
E-mail: meva.hu@meva.eu
www.mevakomi.hu,
www.felitatoanyagok.hu

Széles termékskála, jó minőség, kedvező ár!

GÁMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1124 Budapest, Hegyalja út 146.
Tel./Fax: 06-1-319-5938
info@gaman.hu; www.gaman.hu

Magyarország 34 városában, 6 kórházában értékesítettünk
fizetőparkolási rendszereket, automatákat
•Forgalmazás, szállítás, telepítés, karbantartás, üzemeltetés
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Bevált, megbízható, felújított,
használt parkolóautomaták
a készlet erejéig

ADJON TERET
AZ ESZTÉTIKUS,
TARTÓS MINŐSÉGNEK!
Az utóbbi időben egyre több településen
találkozhatunk csodásan felújított terekkel
és utcarészletekkel. Számos ilyen modern
külsőt nyert közterület igazolja termékeink
kiválóságát és tartósságát. Engedjen teret
a szépségnek és próbálja ki Ön is a minőséget!
www.kavicsbeton.hu

Újszerű követelményekhez,
változó elvárásokhoz
Távfelügyelet • Érmés, bankjegyes, bankkártyás,
RFID érintőkártyás fizetési módok
Pénzváltás, visszaadás • Zárt csereérmekazetta

Korszerű, megbízható
és minőségi bankjegyváltó
automaták elérhető áron

Garázs és parkolóházi sorompós
beléptető díjfizető rendszerek

Tervezi fizetőparkolás bevezetését? Hívjon minket!

T É R B U R KO L AT • M AG A S É P Í T Ő E L E M E K • H O M O K É S K AV I C S

990 Ft /HÓ
+ÁFA

AZAZ KILENCSZÁZKILENCVEN FORINT+ÁFA HAVI BÉRLETI DÍJ
– 70 LAP PER PERC SZÍNES SCAN
– DUPLEX MÁSOLÁS, NYOMTATÁS, SZKENNELÉS
– HÁLÓZATI ELÉRÉS (MINDEN FUNKCIÓ)
– E-MAIL KÜLDÉS
– TELJES KÖLTSÉGFIGYELÉSI ÉS SZABÁLYZÓ RENDSZER
– 2+1 PAPÍRTÁLCA (1200 lap)
– FAX OPCIÓ
– MŰSZAKI TÁVFELÜGYELET
– 36 HAVI TELJESKÖRŰ ÜZEMELTETÉSSEL
E-MAILBEN MEGERŐSÍTJÜK AJÁNLATUNKAT
INGYENESEN FELMÉRJÜK A HIVATAL TELJES NYOMTATÁSI – MÁSOLÁSI SZOKÁSAIT
Tel.: +36 20 372 6466

info@manualhungary.hu

www.szinesfenymasolok.hu

Manual Hungary Kft.
Hivatalos Konica Minolta márkakereskedés és márkaszerviz

„Megújulnak köztereink”
pályázat nyertesei

Bicsérd, Sopronkövesd, Zalaszentgyörgy
Gratulálunk a győzteseknek!

www.leier.hu

www.lafarge.hu

